
HYDRIM® M2 G4
RENGÖRINGS- OCH DESINFICERINGSAPPARAT  
FÖR INSTRUMENT

Användarmanual - USB

95-113643 EU SV R10 HYDRIM M2 G4 Användarmanual Copyright 2021 SciCan Ltd. All rights reserved. 



2

1. Introduktion  ................................................... 3
2. Viktig information  ......................................... 4
3. Friskrivningsklausuler  .................................. 5
4. Installationsanvisningar................................ 6
5. Bruksanvisning  ........................................... 10
 5.1   Rekommendationer för upparbetning av 

instrument ................................................ 10
 5.2  Tips och råd ............................................. 11
 5.3  Diagram med cykelbeskrivning ................. 12
 5.4   Konfigurering av rekommenderad  

beläggning ................................................ 13
 5.5  Översikt av pekskärmen ........................... 17
 5.6  Översikt av konfigurationsmenyn .............. 18
 5.7 – 5.22 Alternativ i konfigurationsmenyn . 19
 5.23  Att ansluta till ett nätverk ........................ 24
 5.24  Att ansluta till ett trådlöst nätverk ............ 25
 5.25  Att köra en cykel ..................................... 26
 5.26 Att avbryta/ställa in en cykel ................... 27
 5.27  Ytterligare funktioner i användarmenyn  

och konfigurationsmenyn ........................ 27
 5.28 Att öppna dörren 
    Vid strömavbrott ..................................... 28

6. Att lagra och hämta cykelinformation.......29
 6.1  Att hämta cykelinformation med hjälp  

av pekskärmen .......................................... 29
 6.2  Att hämta cykelinformation med hjälp av 

säkerhetskopian av de data på USB .........30
 6.3 Konfiguration av skrivare/datalogger .......... 31
7. Skötsel och underhåll  ................................32
 7.1  Rengöringslösning HIP™ .......................... 32
 7.2  Att byta ut HIP™  
   rengöringslösninglösning ..........................33
 7.3 Att byta luftfilter ........................................35
 7.4  Att rengöra HYDRIM M2 G4 .....................35
 7.5  Underhåll av filter och spolarmar ...............36
 7.6  Årligt underhåll ..........................................36
8. Testning och validering av enheten ...........37
9. Felsökning ....................................................39
10. Garanti .......................................................... 41
11. Specifikationer  ............................................42
12. Serienummerskylt  ......................................42
13. SciCan programvarulicens .........................43
14. Wi-Fi – Gällande föreskrifter ......................49

Innehållsförteckning

Ombud i EU:
SciCan GmbH
Wangener Strasse 78 
88299 Leutkirch 
TYSKLAND 
Tel: +49 (0)7561 98343 - 0 
Fax: +49 (0)7561 98343 - 699

SciCan Medtech
Alpenstrasse 14
6300 Zug, Schweiz
Tel: +41(0) 41-727-7027
Fax: +41(0) 41-727-7029

Kontaktnummer för alla frågor gällande 
service och reparation:
EU: +49 (0)7561 98343 - 0
Internationellt: 1-416-445-1600
Kanada: 1-800-870-7777
USA: 1-800-572-1211
E-post: techservice.ca@scican.com

Tillverkad av:
SciCan Ltd.
1440 Don Mills Road
Toronto ON M3B 3P9
Kanada
Lokalt: +416-445-1600
Fax: +416-445-2727

HYDRIM och STATIM® är registrerade varumärken som tillhör SciCan 
Ltd. SysTM och HIP är varumärken som tillhör SciCan Ltd. Alla andra 
varumärken som omnämns i denna manual är sina respektive ägares 
egendom.



3

1. Introduktion

Tack för att du valt HYDRIM M2 G4 rengörings- och desinficeringsapparaten för 
instrument (WD). 

HYDRIM M2 G4 är utformad i enlighet med ISO15883-1 och -2, de internationella 
standarderna för for rengörings- och desinficeringsapparat. HYDRIM förbereder 
förorenade instrument för sterilisering på ett snabbt och hygieniskt sätt. För att 
kunna använda enheten länge och problemfritt, läs igenom denna bruksanvisning 
noggrant innan du använder enheten. HYDRIM M2 G4 är endast lämplig för de 
användningsområden som listas i denna manual. Att använda HYDRIM för andra 
ändamål kan vara farligt. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador orsakade av 
felaktig användning.

Anvisningar för bruk, underhåll och utbyte måste följas för att produkten ska fungera 
som förväntat. Alla varumärken som omnämns i denna manual är sina respektive 
ägares egendom. Innehållet i denna manual kan komma att förändras utan föregående 
meddelande för att återspegla ändringar och förbättringar av HYDRIM -produkten.

HYDRIM M2 G4 ska endast installeras och servas av en kvalificerad tekniker då den 
tillhör installationskategori 2. Innan enheten kopplas in, bör installatören kontrollera 
att spänningen och frekvensen i den elektriska försörjningen motsvarar uppgifterna 
i installationsanvisningarna. Enheten får endast kopplas in i ett jordat uttag. Vänligen 
observera att denna enhet endast är fullständigt isolerad från elförsörjningen när den 
inte är inkopplad eller när kretsbrytaren är i läget AV. Detta måste vara fallet innan 
reparationsarbeten kan utföras.
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2. Viktig information

Följande symboler finns på enheten: 

 Varning: Het yta och/eller het ånga

 Varning: Risk för elstöt. Koppla bort strömförsörjning

 Varning: Potentiell fara för operatören

 Medicinteknisk produkt

Följande symboler förekommer i denna manual:

 Denna situation kan leda till ett mekaniskt fel.

 Det här är viktig information.

 Varning: Potentiell fara för operatören.
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3. Friskrivningsklausuler

Låt ingen annan än auktoriserad personal tillhandahålla delar för service eller underhåll 
av din HYDRIM M2 G4. SciCan bär inget ansvar för tillfälliga, särskilda eller följdskador 
orsakade av underhåll eller service som utförts på HYDRIM M2 G4 av icke-auktoriserad 
personal, eller för användning av utrustning eller delar tillverkade av en tredje part, in-
klusive utebliven vinst, kommersiell förlust, ekonomisk förlust eller förlust som uppstår 
till följd av personskada.

Ta aldrig av enhetens hölje och stoppa aldrig in några föremål genom hålen eller öpp-
ningarna i skalet. Detta kan skada enheten och/eller utgöra en fara för operatören. 

Om enhetens används på annat sätt än det specificerade, kan det skydd som utrust-
ningen ger försämras.

Låt endast utbildad och behörig personal hantera enheten. 

Rengöringslösningar kan verka irriterande. Undvik kontakt med ögon och mun. 

Sitt, stå eller luta dig aldrig mot enhetens öppna dörr. Enheten kan tippa framåt och 
orsaka skador. 

Stäng alltid av enheten (i läge OFF) innan du tillsätter avhärdningssalt eller lösningar, 
eller genomför rutinmässigt underhåll på enheten. 

Ägaren ska inte tillåta andra personer än utbildad och behörig personal att hantera 
enheten. 

SciCan rekommenderar att man alltid lämnar enheten påslagen (i läge ON), särskilt när 
ingen personal är på plats eller när ingen vattenavstängningsmekanism är installerad. 
När enheten lämnas påslagen (i läge ON), kommer avloppspumpen att aktiveras om 
vatten läcker in i kammaren till följd av någon felaktig omständighet.

HYDRIM M2 G4 använder uteslutande rengöringslösningen HIP™. Enheten kanske 
inte fungerar enligt beskrivningen om andra detergenter/rengöringsmedel används. 
Dessutom är HYDRIM M2 G4 endast validerad med rengöringslösningen HIP™. Andra 
detergenter/rengöringsmedel kan skada enheten eller instrumenten, orsaka för kraftig 
skumbildning och upphäva garantin. Använd inga lösningsmedel i enheten. Låt inte små 
barn eller obehörig personal komma åt enheten eller dess kontrollknappar.

Alla allvarliga incidenter ska rapporteras till tillverkaren och/eller den behöriga 
myndigheten där användaren och/eller patienten är bosatt.



6

4. Installationsanvisningar

Installation

Installation får endast utföras av en av tillverkaren godkänd tekniker. 
Att anlita en icke-godkänd installatör kan leda till att garantin ogiltigförklaras.

I samband med installationen bör alla förbrukningsvaror fyllas på i maskinen som 
tillämpligt. Det är viktigt att kontrollera att det är utfört innan du startar  
maskinen. Se avsnitt 6 för information om skötsel och underhåll.

Du ska ha fått en separat checklista före installation av din återförsäljare. 
Kontrollera den innan du godkänner installationen.

Dörr

Översikt av enheten

Hölje

Övre lastgaller 
(valfritt)

På/Av-
knapp

Pekskärm

USB-port

Kemikaliebehållare

Sockel

Övre korg

Nedre korg

Nedre lastgaller 
(valfritt)

Enhetens baksida

Inloppsslang 
för RO-vatten

Inloppsslang 
för varmt vatten

Strömanslutning

Ethernet-Ethernet-
anslutninganslutning

SkrivaranslutningSkrivaranslutning

AvloppsslangAvloppsslang

SäkringshållareSäkringshållare

Inloppsslang 
för kallt vatten
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4. Installationsanvisningar (forts.)

4.1 Skydda miljön

Avfallshantering av förpackning och utrangerade enheter

Din enhet levereras i en kartong. Källsortera och lämna till återvinning eller 
avfallshantering i enlighet med kommunala bestämmelser.

Vad du ska göra med din gamla enhet

En avvecklad rengörings- och desinficeringsapparat ska inte slängas bland ordinarie 
restavfall. Om det görs kan både människor och miljö skadas. Den har använts inom 
hälso- och sjukvård och utgör därför en mindre infektionskontrollrisk. Den innehåller 
dessutom flera återvinningsbara material som kan utvinnas och återanvändas vid 
tillverkning av andra produkter. Kontakta din kommun för att ta reda på vilka rutiner 
och regler som finns gällande elektroniskt avfall. Kontrollera det innan du godkänner 
installationen.
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4. Installationsanvisningar (forts.)

4.2 Vattenkvalitet

Kvaliteteten på vattnet som används för att rengöra instrumenten i HYDRIM är 
avgörande för att man ska få tillfredsställande rengöringsresultat samt för att skydda 
instrumenten och de inre delarna på enheten från fördärv.

Dricksvatten innehåller vanligtvis många upplösta fasta ämnen. Mängden av upplösta 
fasta ämnen beror till stor del på de lokala naturliga geologiska förutsättningarna. Dessa 
ämnen kan orsaka fläckar och korrosion på instrumenten samt på de inre delarna av 
HYDRIM-enheten. Järn, mangan, klorid och kalciumkarbonat (CaCO3) dominerar bland 
de upplösta fasta ämnena som påverkar en rengörings- och desinficeringsapparats 
effektivitet.

Järn och mangan kan orsaka orange och bruna eller svarta fläckar på instrumenten och 
på de inre delarna av HYDRIM. Klorid orsakar vanligtvis fläckar, gropar och fjällning. 
Om instrumenten eller de inre delarna av HYDRIM M2 G4, som kammaren, visar några 
tecken på fläckar, kan man behöva utföra ett vattentest för att fastställa orsaken. Det 
kan vara nödvändigt att installera ett vattenbehandlingssystem för att minska mängden 
upplösta fasta ämnen i vattnet och förbättra rengöringsprestandan hos HYDRIM.

Kalciumkarbonat är den främsta orsaken till vattenhårdhet och efterlämnar vita fläckar 
eller fjäll. HYDRIM är utrustad med ett inbyggt avhärdningssystem som måste justeras 
efter den lokala vattenhårdheten. Se avsnitt 4.3 i denna manual för rekommenderade 
regenereringsinställningar.

Innan HYDRIM används, rekommenderar SciCan att man testar vattnet avseende 
vattenhårdhet, pH-värde samt vattenledningsförmåga, samt att man sparar resultaten 
för framtida referens i dokumentationen för före och under installationen. 

VIKTIGT: HYDRIMs avhärdningssystem minskar vattenhårdheten genom att avlägsna 
kalciumkarbonat. Om dina vattentester visar att vattenhårdheten ligger utanför enhetens 
justeringsmån, eller om de upplösta fasta ämnena i vattnet orsakar fläckar eller 
avlagringar på instrumenten eller i kammaren, kan det vara nödvändigt att installera ett 
externt vattenbehandlingssystem.
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4.3 Att testa vattenkvalitet

HYDRIM M2 G4 är utrustad med ett inbyggt 
avhärdningssystem som måste ställas in 
efter den lokala vattenhårdheten. För att 
avläsa vattenhårdheten, gör följande:

1. Vattentestkitet som medföljer din 
HYDRIM innehåller tre testremsor för 
vattenhårdhet som ligger i påsar. Ta ett 
vattenprov från platsen där maskinen 
kommer att installeras. 

2. Öppna en av påsarna, ta ut testremsan 
och doppa den i vattnet. 

3. Jämför färgen på remsan med diagram-
met på baksidan av påsen. Fastställ 
vattnets hårdhet enligt diagrammet på 
omslaget till vattentestkitet. 

4. Sätt på enheten och välj knappen för 
Inställningar (Settings) i huvudmenyn. 

5. Gå till Konfigurationsmenyn (Setup 
Menu) och välj ”Ställ in regenerering” 
(“Set Regeneration”). 

6. Använd pilarna uppåt och nedåt för att 
ställa in regenereringsnivån på vattenav-
härdaren i enlighet med vattenhårdhets-
tabellen i detta avsnitt. Om din vatten-
hårdhet infaller mellan två inställningar, 
välj den högre inställningen.

7. Skruva av locket till vattenavhärdaren till 
höger på bottnen i kammaren och häll i 
minst 1 l vatten. Fyll sedan upp saltbe-
hållaren med salt (max. 1 kg).

8. Stäng genom att skruva tillbaka locket 
tätt på plats och kör en hel cykel utan 
instrument. Felaktig förslutning kan leda 
till korrosion.

*Vänligen observera: Vattentestremsorna är endast exakta upp till 250 ppm. Om resultatet på testremsan 
överskrider 250 ppm och/eller om platsen där HYDRIM är installerad har kända problem med vattenkvalitet, 
rekommenderar vi starkt att genomföra ett mer detaljerat och mer exakt vattentest i ett testlaboratorium. 

4. Installationsanvisningar (forts.)

Konvertering av vattenhårdhet och saltregenereringsnivåer  

  
°dH  

US  
GPG  

PPM  
(mg CaCO3/liter)  

Regen.  

1 1,0  18  
2 2.1  36  
3 3,1  54  

 

4 4,2  71  
5 5,2  89  

5,6  5,8  100  

1 

6 6,3  107  
6,2  6,4  110  
7 7,3  125  

 

8  8,3  143  

2 

8,4  8,8  150  
9 9,4  161  

10  10,4  178  
10,1  10,5  180  
11  11,5  196  
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12  12,5  214  
13  13,6  232  

4 

14  14,6  250* 
15  15,6  268  

16  16,7  286  

5 

16,8  17,5  300  
17  17,7  303  
18  18,8  321  
19  19,8  339  

6 

19,6  20,5  350  
20  20,9  357  

20,2  21,0  360  
21  21,9  375  
22  22,9  393  

22,4  23,4  400  
23  24,0  411  
24  25,0  428  
25  26,1  446  

7 

25,2  26,3  450  
26  27,1  464  
27  28,2  482  
28  29,2  500  

28,6  29,8  510  
29  30,2  518  

 

30  31, 3 535  

 

    
 

≥30,3

 

≥31,6

 

≥540

 

8 
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5. Bruksanvisning

5.1 Rekommendationer för upparbetning av instrument
HYDRIM M2 G4 är utvecklad för att rengöra och termiskt desinficera (beroende på vald 
cykel) vanliga tandvårdsinstrument och medicinska instrument.

Desinficeringsnivån (A0=3000) är avsedd för att reducera antalet livskraftiga mikroorganis-
mer på en produkt till en nivå som är lämplig för den avsedda fortsatta hanteringen eller an-
vändningen av denna, beroende på krav som ställs av regionala eller nationella myndigheter. 
Tillsynsmyndigheter kan specificera strängare krav inom de områden de ansvarar för.

För icke-invasiv medicinsk utrustning, rekommenderar SciCan slutlig sterilisering 
efter behandling i HYDRIM M2 G4 enligt de lokala riktlinjerna. För invasiv medi-
cinsk utrustning, som manuella tandinstrument, måste slutlig sterilisering 
utföras efter behandling i HYDRIM M2 G4.

Innan du placerar instrumenten i HYDRIM och använder den valfria adapt-
ern för manuella instrument, läs anvisningarna för upparbetning från 
instrumenttillverkaren avseende lämplighet för rengöring i en termisk 
desinficeringsapparat. Om du är osäker, sök råd hos instrumenttillverkaren.

Några exempel på medicinska och tandinstrument som lämpar sig för rengöring och 
desinficering i HYDRIM M2 G4 är:

 • Tandstensskrapor, spatlar och peanger av rostfritt stål.

 •  Sårhakar, nålhållare, hudkrokar, vävnadspincetter, saxar, kyretter och andra instrument 
av rostfritt stål utan djupa håligheter.

För bästa resultat bör instrumenten som behandlas i HYDRIM M2 G4 ha följande egenskaper:

 • Värmebeständighet till en temperatur på upp till 96 °C

 • Korrosionsbeständighet i närvaro av värme och alkalitet.

 • Lämpade för sköljningstekniker

Mikrokeratomer, fakoslangar, fiberoptik och elektrisk utrustning bör inte 
behandlas i HYDRIM.

Nickelpläterade instrument, instrument som innehåller aluminium eller färg-
anodiserat aluminium samt instrument för engångsbruk är inte lämpade för 
behandling i HYDRIM.

HIP™ (HYDRIM Cleaning Solution with Instrument Protection) har utformats 
noggrant för att ge enastående materialkompatibilitet med ett brett utbud av 
metaller och beläggningar. Det kan dock vara så att vissa tillverkares instrument 
eller instrumentbeläggningar inte är kompatibla.

Kontakta instrumenttillverkaren gällande deras rekommenderade 
rengöringsprocedurer. 

Generellt sett rekommenderas det inte att behandla kolstål och förkromade 
instrument i HYDRIM.

Om du behandlar små eller lätta föremål i HYDRIM, använd korgen med lock 
(SciCan artikelnummer 01-108294).

Placera inte tandläkarborr i HYDRIM.

Endast de utvändiga ytorna på manuella tandverktyg kan rengöras i HYDRIM M2 
G4 med hjälp av hållaren för manuella verktyg (9 manuella verktyg, art.nr.  
01-113113S eller 21 manuella verktyg, art.nr. 01-113112S).

Material som torkar in, som cement, amalgam och kompositer måste tas bort från 
instrumenten vid tandläkarstolen efter användning.  
HYDRIM kommer inte kunna avlägsna dem från instrumenten. 
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5. Bruksanvisning (forts.)

5.2 Tips och råd om hur du får bästa resultat från din HYDRIM M2 G4:

•  Avlägsna all cement, kompositmaterial och amalgam från instrumenten vid tandläkarstolen 
innan du behandlar dem i HYDRIM.

•  Använd endast tillbehör som håller instrumenten på plats, såsom korgar, kassetter, lådor 
eller ställningar, som är framtagna för HYDRIM M2 G4.

•  Använd endast tillbehören för deras avsedda syfte. Placera till exempel inte ledade 
instrument i kassetter, utan använd istället ställningen för ledade instrument.

• Montera isär instrumenten om det är möjligt.

• Undvik att instrument ligger på varandra. Varje instrument ska hållas åtskilt.

•  Alla instrument måste placeras i rengörings- och desinficeringsapparaten på ett sådant sätt 
att ordentlig sköljning av alla ytor blir möjlig. Eventuella ytor som avskärmas från vatten och 
rengöringsmedel kan inte göras rena.

•  Öppna ledade instrument brett när du placerar dem i korgar eller i en ställning för ledade 
instrument (PN 01-110409S). Stängda ledade instrument kan inte rengöras.

•  Placera ihåliga lumen (sugslangar) och andra ihåliga instrument i ställningen för vertikala 
instrument (PN 01-110411S). Placera inte ihåliga lumen (sugslangar) eller ihåliga instrument 
horisontellt i en korg eller i en kassett, och se till att vatten kan flöda fritt in och ut ur 
instrumentet.

•  Placera brickor och andra konkava föremål i en sådan vinkel att vattnet lätt kan rinna av 
från ytorna.

• Överbelasta inte HYDRIM -maskinen. 

• Verifiera konfigurationen av HYDRIM -maskinen

 – Säkerställ att spolarmarna är fria från hinder.

 – Säkerställ att nätfiltren i kammarens avlopp är fria från skräp.

•  För att uppnå bästa rengöringsresultat bör instrumenten behandlas i HYDRIM snarast 
möjligt. Om omedelbar rengöring inte är möjlig, rekommenderar vi att behandla instru-
menten med hjälp av programmet P1 Rinse and Hold omedelbart efter användning på 
patienten.

•  Inspektera instrumenten visuellt på renhet och integritet (korrosion, materialförändringar) 
efter rengöring, och laga eller ersätt instrumenten vid behov
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5. Bruksanvisning (forts.)

5.3 HYDRIM M2 G4 Diagram med cykelbeskrivning

Desinficeringstemperaturen i P3 motsvarar lägsta garanterade temperatur när som helst 
under desinfektionen, var som helst i rengöringskammaren. Desinficeringstemperaturen 
är emellertid inställd på cirka 93 °C, med en övre omkopplingspunkt för värmaren vid 
94 °C och en nedre omkopplingspunkt vid 92 °C.

HYDRIM M2 G4 kännetecknas av en unik design där luften från torkfläktsmotorn 
pressas igen spolarmarna. Spolarmarna roterar under den andra fasen av hög-
hastighets torkning. Denna unika egenskap gör att HYDRIM M2 G4 eliminerar risken 
för att vattendroppar faller ner på torkade instrument när maskinen töms.

OBSERVERA: ISO 15883-1 beskriver tid-temperaturförhållanden för desinfektion med fuktig värme på 
följande sätt: 

”Vid desinfektion med fuktig värme kan en process på en viss tid vid en viss temperatur förväntas ha en 
förutsägbar dödlig effekt på en standardiserad population av organismer. Definitionen av en desinfektionsprocess 
med fuktig värme kan uppnås med hjälp av metoden A0, där vetskapen om en viss process dödlighet vid 
olika temperaturer används för att bedöma den generella dödligheten i cykeln och uttrycks som motsvarande 
exponeringstid i en specificerad temperatur.”

* Detta är ingen rengöringscykel. Kör alltid en rengöringscykel efter skölj & vänta-cykeln.
** Cykeltiderna beror på temperaturen och trycket hos det inkommande vattnet.
*** Vattenförbrukning innefattar torkningsfasen

Cykel
Förren-
göring

Rengöring
Mellan-

sköljning
Sköljning

Tork-
ning

Tid totalt** 
utan 

torkning

Vatten-
förbruk-

ning

P0 – Maskinren-
göringscykel
Ingen initial tömning.

<30 ºC (kallt)
3-10 minuter
(standardinställ-
ning 3 minuter)

Ej tillämpligt Ej tillämpligt
<30 ºC (kallt)

2 minuter
Ej till-

lämpligt
6

minuter 16 l

P1 – Skölj och 
vänta-cykel*
Används för att före-
bygga att smuts torkar 
in på instrument som 
inte ska rengöras inom 
en timme.

<30 ºC (kallt)
3-10 minuter
(standardinställ-
ning 3 minuter)

Ej tillämpligt Ej tillämpligt
60 ºC

1 minut
Ej till-

lämpligt
18

minuter 16 l

P3 – Hård 
nedsmutsnings-
cykel
Används för hårt 
nedsmutsade instru-
ment och kassetter.

<30 ºC (kallt)
3-10 minuter
(standardinställ-
ning 3 minuter)

50 ºC
5-15 minuter

(standardinställning 
9 minuter)

<60 ºC
1 minut

90 ºC
5 minuter

20-60 
minuter

(standardin-
ställning 30 

minuter)

60
minuter 40 l***
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5. Bruksanvisning (forts.)

5.4 Konfigurering av rekommenderad beläggning.

Det avsedda ändamålet för M2 G4 rengörings- och desinficeringsapparat är en klinisk 
allmän rengörings- och desinficeringsapparat för instrument, främst inriktad på de 
allmänna tandvårds- och medicinska marknaderna. Det finns många kombinationer av 
instrument som kan behandlas i M2 G4-enheten, beroende på:

 • Storleken på mottagningen

 • Vilka typer av procedurer som genomförs vid ett givet tillfälle

 • Mottagningens specialisering

 • Protokoll för instrumenthantering

Det är svårt att illustrera alla möjliga kombinationer som finns, därför har vi nedan 
valt exempel på de vanligaste typiska korgbeläggningarna, den rekommenderade 
beläggningen med allmänna instrument, samt värsta fall-beläggningen, som enheten 
har typtestats och validerats för.

Var försiktig vid hanteringen av alla instrument för att undvika personskador 
som till exempel sticksår. Följ lokala arbetsmiljöregler för att förebygga 
olyckor, kroppsskador och personskador.

5.4.1 Korgar och tillbehör

Följ instrumenttillverkarens rekommendationer för rengöring och skötsel. 
När du laddar enheten, placera lösa instrument på så sätt att de inte rör vid 
varandra. Instrument med konkava ytor eller håligheter bör placeras så att 
vattnet kan rinna av fritt.

Exempel på beläggning:

Exempel 1 – solida raka & ledade instrument

Exempel 2 – solida raka instrument

Till exempel:  
skalpeller, saxar, 
kyretter, exkavatorer, 
stoppare, etc.

Till exempel:  
tänger, knivar, sonder, 
tandstensskrapor, etc.
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5. Bruksanvisning (forts.)

Exempel 8 – adapter/hållare till handverktyg

Exempel 7 – instrumentbrickor

Exempel 6 – instrumentssatser i kassetter – halv beläggning

Exempel 5 – instrumentssatser i kassetter – full beläggning

Exempel 4 – små & särmonterade instrument

Till exempel: speglar i två delar, skaft till skalpellknivar, etc. 

Till exempel: benfilar, stoppare, kyretter, exkavatorer, etc.

Till exempel: benfilar, stoppare, kyretter, exkavatorer, etc.

Till exempel: handverktyg, turbiner, ihåliga lumen, etc. Hållare 
för handverktyg rengör eller desinficerar termiskt utsidan på 
handverktygen. Adapter för handverktyg rengör insidan på lumen. 

Exempel 3 – ledade instrument, solida instrument och öppna ihåliga instrument

Till exempel: 
tandstensskrapor, 
kyretter, elevatorier, 
speglar i en del, 
sugslangar etc.

Till exempel: 
tandstensskrapor, 
kyretter, elevatorier, 
speglar i en del, 
sugslangar etc.
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5. Bruksanvisning (forts.)

5.4.2 Typtestade beläggningar.

Nedan visas två beläggningskonfigurationer som används för att typtesta enheten M2 G4. 

M2 G4 har validerats för följande referensbeläggningar. Dessa två beläggningar represen-
terar typiska beläggningar på en tandläkarmottagning, fast många andra beläggnings-
kombinationer är möjliga. I de fall beläggningar skiljer sig från referensbeläggningarna kan 
en initial validering på plats, utförd av installationsteknikern, krävas och rekommenderas. 
Om någon av dessa fabriksvaliderade beläggningar används av tandläkarmottagningen 
och det kan dokumenteras med bilder och/eller lämpliga listor, kan det hända att en initial 
validering på plats inte behövs.

Typtestbeläggning 1

Ledade instrument, solida instrument och öppna, 
ihåliga instrument.

• 2 x 01-110411S – ställning för vertikala instrument

• 2 x 01-108232S – lång korg

Typtestbeläggning 2

Instrumentsatser i kassetter – full beläggning

•  Övre korg – 1 x 01-109963S – kassettställning,  
full storlek + 5 x 8x11x1 instrumentkassetter

•  Nedre korg – 1 x 01-109963S – kassettställning, 
full storlek + 5 x 8x11x1 instrumentkassetter
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5.4.3 Följande tillvalsdelar finns till HYDRIM:

Ställning för fem 
kassetter 203 x 280 mm, 
för övre eller nedre korg.
Full storlek (1/1).  
Artikelnummer 01-109963S

Korg med lock. 
Kvartsstorlek (1/4). 
Artikelnummer 01-109966S

Ställning för fem 
mellanstora kassetter, för 
övre eller nedre korg. 
Halvstorlek (1/2).
Artikelnummer 01-109964S

Hygienkorgar för lösa 
instrument. 
Kvartsstorlek (1/4). 
Artikelnummer 01-109967S

Ställning för fyra kassetter 
280 x 368 mm, för övre 
eller nedre korg.  
Full storlek (1/1). 
Artikelnummer 01-109965S

STATIM 5000 korg. 
Artikelnummer 01-107241

Ställning för ledade 
instrument.  
Artikelnummer 01-110409S

Lång korg.
Artikelnummer 01-108232

STATIM 2000 korg. 
Artikelnummer 01-107240

Ställning för halvbrickor.
Artikelnummer 01-110412S

Ställning för vertikala 
instrument.
Artikelnummer 01-110411S

Ställning för adapter till 
handverktyg/sugslang.
Artikelnummer 01-114405S

Hel korg.
Artikelnummer 01-111958

Hållare till handverktyg
9 handverktyg 
Artikelnummer 01-113113S
21 handverktyg 
Artikelnummer 01-113112S
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5.5 Översikt av pekskärmen på HYDRIM M2 G4

Inställningar

Lås upp luckan

Nätverksanslutning
(grön när aktiv)

USB-status 
(grön när aktiv)

Program

Vattenavhärdare, rengörings-
medelsnivå och luckans status

5. Bruksanvisning (forts.)
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5.6 Översikt av konfigurationsmenyn

5. Bruksanvisning (forts.)

Baud-nivå

Ställ in EOL CR/LF

Ställ in regenerering

LCD-kontrast

Tema

Fjärrskärm

Instruktioner

Instruktioner fördröjning

Fjärråtkomst

Förbered för transport

Ställ in skrivareSpråk

Land

Datum/tid

Enhet nr.

Nätverksinställningar

Återställ torkräknaren

Återställ LCS-räknaren

Skärmsläckare

Temperatur C/F

Ställ in knappsignal

Ljudstyrka signal

P0 Rengöring

Ställ in torkningstid

Ställ in rengöringstid

Cykelräknare

Processförstärkning

Användare

        Användare    Tekniker         Konfiguration
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5.7 Att ställa in språk

HYDRIM kan visa meddelanden på skärmen på flera olika språk. Följ dessa steg för att 
byta aktuellt språk:

1. 

2. Rulla till Språk  och välj det.

3. Från SPRÅK-menyn (Language), tryck  för att rulla igenom språklistan. 

När du har hittat önskat språk, tryck  för att spara ditt val och gå tillbaka till 
Konfigurationsmenyn (Setup menu). 

5.8 Att ställa in land

1. 

2. Rulla till Land  och välj det.

3. Använd tangentbordet för att skriva in landets namn och tryck SV  för att välja 

landet. Tryck  för att spara ditt val och gå tillbaka till Konfigurationsmenyn. 

5.9 Att ställa in tid

1. 
Datum / tid

2. Rulla till Datum / tid  och välj TID (TIME).

3. Från skärmen TID (TIME), använd tangentbordet för att ställa in tiden. Tryck SV  för 

att spara ditt val och  för att gå tillbaka till Konfigurationsmenyn.

 OBSERVERA: Om HYDRIM är uppkopplad till ett nätverk, är det viktigt att även 
ange korrekt tidszon. Gå in i undermenyn Tid (Time), välj Tidszon (Time Zone) och 
rulla och välj din lokala tidszon.

4. För att ändra så att din enhet visar tiden i 12-timmarsformat (24-timmarsformatet är 

inställt som standard), gå till Konfigurationsmenyn (Setup menu) och använd  

för att rulla till TID 12/24 (TIME 12/24), välj det och bläddra till 12. Tryck  för att 
spara ditt val och gå tillbaka till Konfigurationsmenyn.

5. För att aktivera sommartid (daylight savings time, DST), gå till Konfigurationsmenyn 

och använd  för att rulla till Sommartid PÅ/AV (DST ON/OFF) och välj det. 

Använd  för att välja Sommartid PÅ (DST ON) eller AV (OFF) och tryck  
för att spara och gå tillbaka till Konfigurationsmenyn.
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 5.10 Att ställa in datum

1. 
Datum / tid

2. Rulla till Datum / tid  och välj DATUM (DATE).

3. Från skärmen DATUM (DATE), använd tangentbordet för att ställa in datumet. Tryck SV  

för att spara och  för att gå tillbaka till Konfigurationsmenyn (Setup menu).

4. För att ändra formatet som datum visas i, gå tillbaka till Konfigurationsmenyn (Setup 

menu) och använd  för att rulla till DATUMFORMAT (DATE FORMAT). Välj det 

och följ anvisningarna för att ställa in det önskade datumformatet. Tryck  för att spara 
och gå tillbaka till Konfigurationsmenyn (Setup menu). 

5.11 Att tilldela enheten identifieringsnummer

1. 

2. Rulla till Enhet nr  och välj det.

3. Använd tangentbordet för att välja upp till 3 siffror som ska användas som enhe-

tens identifieringsnummer. Tryck SV  för att spara och  för att gå tillbaka till 

Konfigurationsmenyn (Setup menu).

5.12 Att återställa torkräknaren

Torkräknaren måste återställas när HEPA-filtret byts. Följ dessa steg för att återställa 
torkräknaren:

1. 

2. Rulla till Återställ torkräknaren  och välj det.

3. Välj Standard (Default) 0 för att återställa.

5.13 Att ställa in aktivering av skärmsläckare
Följ dessa steg för att ändra tiden innan skärmsläckaren aktiveras: 

1. 

2. Rulla till Skärmsläckare  och välj det.

3. Använd  för att rulla igenom tidsalternativen. När du hittat den önskade tidslängden, 

välj den. Tryck  för att spara och gå tillbaka till Konfigurationsmenyn (Setup menu). 

5. Bruksanvisning (forts.)
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5.14 Att ställa in visning av temperaturen

1. 

2. Rulla till Temperatur C/F  och välj det.

3. Använd  för att välja om du vill att informationen visas i Celsius- eller Fahrenheit-

grader. Tryck  för att spara och gå tillbaka till Konfigurationsmenyn (Setup menu). 

5.15 Att sätta på eller stänga av knappljudet
HYDRIM är förinställd att avge ljudsignaler när man trycker på en knapp. Följ dessa steg om 
du vill stänga av knappljudet:

OBSERVERA: Avstängning av knappljuden stänger INTE av andra larm och ljudsignaler för 
cykelmeddelanden.

1. 

2. Rulla till Ljudsignal PÅ/AV  och välj det.

3. Använd  för att rulla igenom AV eller PÅ-alternativen (ON, OFF) och välj ett av 

dem genom att trycka. Tryck  för att spara och gå tillbaka till Konfigurationsmenyn 
(Setup menu). 

5.16 Att ställa in ljudsignalsstyrka
Följ dessa steg om du vill anpassa volymen på ljudsignalerna:

1. 

2. Rulla till Ljudsignalstyrka  och välj det.

3. Använd  för att rulla igenom tidsalternativen. Tryck och välj det önskade alterna-

tivet. Tryck  för att spara och gå tillbaka till Konfigurationsmenyn (Setup menu). 

5. Bruksanvisning (forts.)
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5.17 Att justera saltregenereringen
Regenerering med salt bör ställas in efter den lokala vattenhårdheten. Se avsnitt 4.3 Att 
testa vattenkvalitet för instruktioner hur du fastställer korrekta inställningar. Följ dessa steg 
för att ställa in saltregenereringen:

1. 

2. Rulla till Ställ in regenerering  och välj det.

3. Använd  för att ändra värde. Standardinställningen är 1. Tryck  för att spara 
och gå tillbaka till Konfigurationsmenyn (Setup menu). 

5.18 Att justera skärmkontrasten
Pekskärmen är kalibrerad för att passa ljusförhållandena i de flesta steriliseringsanläggning-
ar. Följ dessa steg om du behöver justera kontrasten för att passa din mottagning:

1. 

2. Rulla till  LCD-kontrast  och välj det.

3. Använd  för att rulla igenom tidsalternativen. När du hittat den önskade kon-

trasten, välj den. Tryck  för att spara och gå tillbaka till Konfigurationsmenyn (Setup 
menu). 

5.19 Att ändra pekskärmens tema
Pekskärmsteman (dvs. färgen på ikonerna och bakgrunden) kan ändras till ett av de förin-
ställda alternativen. Följ dessa steg för att ändra tema:

1. 

2. Rulla till Tema  och välj det.

3. I menyn Ändra tema , använd  för att rulla igenom de tillgängliga alternati-
ven. Allt eftersom du rullar, visas varje tema på pekskärmen. Tryck  för att välja tema 
och gå tillbaka till Konfigurationsmenyn (Setup menu).

5. Bruksanvisning (forts.)
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5.20 Att skapa användarnamn
Du kan skapa upp till fyra unika användarnamn. Följ dessa steg för att tilldela ett användar-
namn:

1. 

2. Rulla till Användare  och välj det.

3.  För att tilldela ett användarnamn, välj User Name  och använd det alfabetis-
ka tangentbordet för att ange ett namn (upp till 12 tecken), tryck sedan på SV  för att 
spara.

5.21 Att skapa en PIN-kod för användaren
Från skärmen Användar-PIN (User PIN) kan du tilldela upp till fyra PIN-koder. Följ dessa 
steg för att tilldela en PIN-kod:

1. 

2. Rulla till Användare  och välj det.

3. För att tilldela en användar-PIN, välj User PIN  och använd det numeriska tang-
entbordet för att ange ett nummer (upp till 4 siffror), tryck sedan på SV  för att spara och 

 för att gå vidare till bekräftelsen.

4. Om all information på skärmbilden med bekräftelse är korrekt, tryck OK får att återgå till 
Användar-PIN-skärmen. Om du behöver korrigera något, välj den användar-PIN du vill 
ändra och upprepa proceduren som beskrivits ovan.

5. Bruksanvisning (forts.)
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5.22 Att ställa in processförstärkning
Om du aktiverar processförstärkning, kommer användarna att behöva ange en PIN-kod i slu-
tet av en cykel. För att processförstärkningen ska fungera måste användar-ID och PIN-koder 
tilldelas först. Se avsnitt 5.20 och 5.21 om hur man skapar användarnamn och PIN för att 
ställa in användar-ID och PIN-koder. Följ dessa steg för att aktivera processförstärkningen:

1. 

2. Rulla till Processförstärkning  och välj det.

3. Använd  för att växla mellan läge PÅ (ON) och AV (OFF) för funktionen process-

förstärkning. Tryck  för att spara ditt val och gå tillbaka till Konfigurationsmenyn 
(Setup menu).

OBSERVERA: Användarna kan stanna 
en cykel även om processförstärkningen 
är PÅ (ON). Dock kommer det att regist-
reras i cykeldata att en obehörig använ-
dare har stoppat cykeln.

5.23 Att ansluta till ett nätverk
HYDRIM M2 G4 är utrustad med en 10/100Base-T Ethernetport på baksidan av enheten. 
Följ dessa steg för att ansluta HYDRIM till ett nätverk via en router:

1. Anslut din nätverkssladd till Ethernetporten på baksidan av enheten. Om din mottagning 
använder en router bör routern automatiskt tilldela enheten en IP-adress. Ett rött X på nät-
verksikonen betyder att enheten inte är uppkopplad. En gul bock betyder att enheten har 
en IP-adress men är inte uppkopplad till internet och kan inte skicka e-postmeddelanden. 
En grön bock betyder att internetuppkopplingen är korrekt konfigurerad och enheten kan 
skicka e-postmeddelanden.

OBSERVERA: I vissa fall när du inte har en router, till exempel om du använder Windows 
Network Sharing, kan du behöva tilldela en dedikerad eller ”statisk” IP-adress.  
Kontakta din lokala nätverksadministratör för att tilldela en statisk IP-adress. 

2. Tryck på nätverksikonen på huvudskärmen. Nätverksskärmen visar information om din 
HYDRIMs anslutningsstatus, inklusive dess IP-adress. 

5. Bruksanvisning (forts.)
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3. Skriv in IP-adressen som visas på pekskärmen i webbläsaren på en valfri enhet med till-
gång till internet för att komma åt din enhets webbportal. När nätverksikonen är aktiv (till 
exempel om e-post skickas) ändrar den färg till grön.

OBSERVERA: Använd QR-koden om du kopplar upp dig mot en mobil enhet.

OBSERVERA: Anslutningstiden kan variera beroende på din nätverkshastighet och den för-
sta anslutningen kan ta längre tid.

5.24 Att ansluta till ett trådlöst nätverk
HYDRIM-modeller kan även anslutas trådlöst till G4-nätverket för att öka flexibiliteten i nät-
verkskabelanslutningen som också finns tillgänglig med HYDRIM M2 G4-enheter. HYDRIM 
M2 G4 WiFi är lätt att installera och ger en säker anslutning till G4-nätverket.

1. Tryck på nätverksikonen på huvudskärmen.

2. Välj WiFi, välj ditt nätverk och ange ditt lösenord.

Observera: Dina anslutningsinställningar kan när som helst ändras

5. Bruksanvisning (forts.)
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5.25 Att köra en cykel
Innan du använder din HYDRIM, kontrollera att vattenförsörjningen är på och att påsen med 
HIP™-rengöringslösningen är korrekt installerad och inkopplad. Följ sedan dessa steg:

7. Cykeln startas.

Cykeln börjar med en tömning av enheten. Förloppsindikatorn på 
skärmen visar cykelförloppet. Cykelfasen visas under förlopps-
indikatorn (t.ex. fyllning, sköljning). Den beräknade återstående 
tiden (i minuter) visas alltid. Observera att tiden kommer att öka eller 
minska beroende på det beräknade slutförandet av cykeln.

8. Cykeln avslutas.

När cykeln är avslutad visas programbeteckningen och meddelandet 
”Cykeln klar” (“Cycle Complete”) på skärmen och enheten avger 
tre ljudsignaler. Tryck ”OK” för att öppna dörren. Använd handskar 
när du tar ut instrumenten. Var försiktig efter alla cykler eftersom 
instrumenten, lådorna, korgarna och kassetterna kan vara mycket 
varma. Kontrollera instrumenten för rester innan du emballerar eller 
steriliserar dem.

4. Sätt instrumenten i korgar eller 
kassetter, placera dem i maskinen 
och stäng dörren. 

4

5. Välj önskad cykel. (Använd 
en hård nedsmutsnings-
cykel för kassetter, ledade 
instrument eller hårt ned-
smutsade instrument.)

5

6. Tryck på START.6

7

8

2. Tryck på skärmen för att börja.2 3. Tryck på LÅS UPP (UNLOCK) 
om nödvändigt.

31 Slå på enheten.

5. Bruksanvisning (forts.)
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5. Bruksanvisning (forts.)

5.26 Att avbryta/ställa in en cykel

Luckan till HYDRIM är låst under pågående cykel. Om du trycker på 
STOP-knapen, avbryts cykeln och kan inte startas om. Meddelandet 
”Tömning. Vänligen vänta” (“Draining. Please wait”) visas. Enheten 
tömmer ut vatten. Sedan visas meddelandet ”Instrument ej behand-
lade” (“Instruments not processed”). Tryck OK. Öppna dörren 
genom att trycka på . Använd handskar när du hanterar instru-
menten. Var försiktig eftersom instrumenten, lådorna, korgarna och 
kassetterna kan vara mycket varma. Cykeln måste upprepas för att 
säkerställa att alla instrument behandlas korrekt. 

OBSERVERA: Om torkfasen avbryts är den kritiska delen av cykeln utförd och 
ett meddelande med programbeteckning och ”Cykel slutförd. Torkning avbruten” 
(“Cycle Complete. Drying interrupted”) visas.

5.27 Ytterligare funktioner i användarmenyn och konfigurationsmenyn 
Följ dessa steg för att komma åt användarmenyn eller konfigurationsmenyn:

 Rengöring av kammaren

Denna cykel används periodiskt för att avlägsna avlagringar från 
hårt vatten från väggarna och ställningarna i kammaren. Håll i 
1,0 liter ättika i kammaren innan du startar cykeln. Tryck ”Rengöring” 
(“Cleaning”) En rengöringscykel, som liknar en vanlig cykel, kommer 
att startas. Underlåtenhet att rengöra kammaren kan leda till 
korrosion.

ELLER
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Skruv

Sockel

5.28 Hur man öppnar dörren vid strömavbrott

Om ett strömavbrott inträffar, se till att maskinen är isolerad från 
huvudströmsförsörjningen. Ta sedan av sockeln på HYDRIM. Ta bort skruven med en 
skruvmejsel och lyft sockeln uppåt och mot dig. Hitta ringen och dra i den för att öppna 
dörren. Var försiktig! Det kan finnas vätska kvar i enheten och instrumenten kan vara 
mycket varma. Instrument som inte har genomgått en komplett cykel bör inte användas, 
och bör behandlas på nytt. När du återmonterar sockeln se till att jordledningen är 
inkopplad.

Jordledning

Ring

5. Bruksanvisning (forts.)

 Cykelräknare

Den gör det möjligt för användaren att se hur många cykler 
som körts i HYDRIM. Tryck på cykelräknaren och antalet 
cykler (slutförda och avbrutna) visas. Denna kan inte åter-
ställas. Tryck på bakåtpilen för att återgå till föregående 
meny.

 Instruktioner

Användare har åtkomst till en databas med bildinstruktioner 
om hur man utför rutinmässigt underhåll, till exempel instal-
lation av rengöringslösningen.  
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6. Att lagra och hämta cykelinformation

HYDRIM M2 G4 har en inbyggd datalogger som lagrar all data om varje cykel, slutförd eller 
avbruten, under enhetens livslängd. Du kommer åt denna information via pekskärmen, via 
webbportalen, eller genom att använda ett USB-minne.

6.1 Att hämta cykelinformation med hjälp av pekskärmen
1. Tryck på USB-ikonen i huvudmenyn.

2. Enheten sparar upp till fem senaste slutförda cykler och fem senaste avbrutna cykler.

 Om du väljer en cykel i listan, visas cykelinformationen i ett format som liknar en utskrift.

3. Använd pilknapparna för att rulla igenom och läsa.

OBSERVERA: Oavsett om du ansluter ett USB-minne till enheten eller ej, kan du allting se 
de fem senaste slutförda cykler och de fem senaste avbrutna cykler.

Använd HYDRIM M2 G4:s webbportal för att komma åt all cykelinformation lagrad på 
din HYDRIM från din dator. Se avsnitt 5.23 Att ansluta till ett nätverk för att ansluta din 
HYDRIM.
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6. Att lagra och hämta cykelinformation

6.2  Att hämta cykelinformation med hjälp av säkerhetskopian av de 
data på USB

USB-minnet kan användas för att överföra cykelinformation lagrad i minnet till en dator. 
Enligt bästa praxis bör detta göras en gång i veckan. Följ dessa steg för att överföra data 
med hjälp av USB-porten:

1. Sätt in USB-minnet i USB-porten.

2. HYDRIM håller koll på vilka data som redan förts över till USB-minnet och laddar auto-
matiskt upp endast nya data. Data lagrade i HYDRIMs interna minne kan endast kopie-
ras en gång. Du kan komma åt den tidigare överförda informationen via webbportalen.

3. När aktivitetsljuset på ditt USB-minne slutar blinka eller när USB-ikonen på  
LCD-skärmen ändras från blinkande grön till fast grå, ta bort USB-minnet och överför 
informationen till din dator.

OBSERVERA: Om du väljer USB-ikonen från huvudmenyn, kommer du endast att kunna 
se de fem senast slutförda cyklerna och de fem senaste avbrutna cyklerna. För att kunna se 
alla cykler som lagrats på USB-minnet behöver du använda datorn.

OBSERVERA: Följ dessa steg om du förlorat ditt USB-minne och vill överföra enhetens 
cykelhistorik till ett nytt minne:

1. Sätt in det nya USB-minnet i USB-porten.

2. Välj USB-ikonen.

3. Från skärmen med cykelinformation, välj USB-ikonen igen.

4. Välj ”Kopiera” (“Copy”) och enheten kommer att kopiera all cykelinformation till USB-
minnet.
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6.3 Konfiguration av skrivare/datalogger

HYDRIM M2 G4 är utrustad med en RS-232-port på baksidan och kan användas med 
en extern skrivare eller SciCan-datalogger. Skrivarna i tabellen nedan har testats med 
HYDRIM. Följ dessa steg för att lägga till eller ändra en skrivare eller SciCan-datalogger:

Stäng av HYDRIM och skrivaren eller dataloggern innan du ansluter dem till enheten. 
 

1.  Anslut skrivaren eller datalogger, sätt på HYDRIM och tryck på i för att gå till 
menyskärmen.

2.  I konfigurationsmenyn (Setup 
Menu), välj Val av skrivare 
(Printer Selection).

3.  Välj Serieskrivare (Serial Printer) 
om du ansluter en skrivare, eller 
USB Flash/MSD om du ansluter 
SciCan-dataloggern. Tryck 
på bakåtpilen för att återgå till 
konfigurationsmenyn.

4.  I konfigurationsmenyn, välj 
Baud-nivå (Baud rate). 

5.  Välj erforderlig nivå (jämför 
tabellen nedan med 
rekommenderade Baud-nivåer). 
Tryck på bakåtpilen för att 
återgå till startskärmen.

6.  Kontrollera att datum och 
tid har blivit inställd (se 
Konfigurationsmeny – Datum/
Tid (Setup Menu – Date / Time))

7.  Nu kommer HYDRIM att skriva 
cykelinformationen till den 
valda enheten.

Skrivarmodell
Baud-nivå i 
serieporten

Epson 
TM-U220D (C31C515603)

9600

Citizen 
IDP-3110-40 RF 230B

9600

Star Micro
SP212FD42-230

9600

Star Micro
SP216FD42-230

9600

Star Micro
SP512MD42-R

9600

SciCan-datalogger
Baud-nivå i 
serieporten

För masslagringsenheten 9600

6. Att lagra och hämta cykelinformation
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7. Skötsel och underhåll

7.1 Rengöringslösning HIP™

Vägledning till säker hantering och byte av HIP™-lösningen i SciCan HYDRIM 
rengörings apparater samt rengörings- och desinficeringsapparater.

HIP™-lösningen används i utspädd form som rengöringsmedel för rengöring av 
kirurgiska instrument i rengöringsapparater samt rengörings- och desinficerings-
apparater från linjen HYDRIM.

Det är en färglös och nästan luktfri vätska som är helt lösligt i vatten

Dess pH-värde ligger mellan 9,3–9,8, det vill säga lösningen är lätt alkalisk. Vi rekom-
menderar därför att iaktta vissa försiktighetsåtgärder när lösningen hanteras i samband 
med påfyllning i maskinen, samt vid borttagning och kassering av den tomma 
behållaren.

Rekommenderade försiktighetsåtgärder för säker hantering av 
HIP™-lösningen

•  Använd alltid oskadade handskar av naturgummi eller butylgummi, nitril eller neopren. 
(Kirurgiska handskar är idealiska).

•  Använd alltid ögonskydd.

• Skydda exponerad hud på armarna.

•  Om du spiller lösningen på kläderna, ta av plagget och behandla huden i det 
drabbade kontaktområdet enligt anvisningarna i säkerhetsdatabladet (finns på 
SciCans webbsida: http://www.scican.com).

•  Tillämpa god industriell hygienpraxis vid hantering av detta ämne. Ät eller drick inget 
medan du hanterar ämnet.

•  När du avslutat hanteringen av produkten, ta av och släng handskarna samt tvätta 
händerna innan du tar av ögonskyddet.

•  Använd inte personlig skyddsutrustning som används för kliniska åtgärder när du 
hanterar HIP™-produkterna.

•  Se alltid till att personlig skyddsutrustning som kontaminerats med HIP™-lösningen 
blir rengjord eller slängt, vad som är lämpligt.

För mer information om HIP™-lösningen samt för arbetsmiljö- och 
säkerhetsdokumentation, besök SciCan.com för att läsa eller ladda ner 
en PDF med säkerhetsdatabladet.
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7. Skötsel och underhåll

7.2 Att byta ut HIP™ rengöringslösning
Rengöringslösningen bör endast ersättas med HIP™-rengöringslösningen, som används 
i utspädd form som rengöringsmedel för rengöring av kirurgiska instrument i HYDRIM-
apparaten.

Det är en färglös och nästan luktfri vätska som är helt lösligt i vatten. Icke desto mindre 
måste vissa försiktighetsåtgärder vidtas för att man ska kunna hantera denna kemikalie på 
ett säkert sätt. För mer information se avsnitt 7.1 Rengöringslösning HIP™.

OBSERVERA: För att undvika spill, byt ut behållaren med lösningen först när meddelandet 
visas och använd handskar.

När ett rött X visas på ikonen för vattenavhärdaren/rengöringsmedlet. Tryck på ikonen för 
att ta reda på om problemet gäller nivån på vattenavhärdaren eller rengöringslösningen. Om 
rengöringslösningen måste bytas ut visas ett rött X bredvid den. 

Följ dessa steg för att byta ut rengöringslösningen:

 7.2.1 Att byta ut HIP™-rengöringslösning

HYDRIM M2 G4 använder en 3,8 l behållare med HIP™-rengöringslösning (artikelnummer 
CS-HIPL). Använd endast den rekommenderade rengöringslösningen eftersom HYDRIM 
endast har testat och validerats med HIP™. Läs säkerhetsdatabladet innan du hanterar 
HIP™ för första gången.

Kontakta din lokala återförsäljare om du behöver beställa mer HIP™-rengöringslösning. När 
meddelandet ”inget rengöringsmedel” (“no detergent”) visas på skärmen betyder det att 
behållaren med rengöringslösningen är tom och behöver bytas ut. För att undvika spill, byt 
ut behållaren med lösningen först när meddelandet visas och se till att använda handskar.

1. Öppna luckan till rengöringslösningen (se bild 1 nedan).

2.  Dra ut den tomma lösningsbehållaren och vänd den baklänges i upprätt läge (med 
anslutningen uppåt).

3.   Koppla loss anslutningen till rengöringslösningen genom att skruva av den moturs (se 
bild 2 på nästa sida).

4.   Ta bort och kassera/återvinn den tomma behållaren på lämpligt sätt och enligt de lokala 
riktlinjerna.



34

7. Skötsel och underhåll

5.   Om det behövs, avlägsna eventuella intorkade kemikalier genom att doppa ner 
anslutningen i en behållare med vatten.

6. Placera den nya lösningsbehållaren på luckan till rengöringslösningen (se bild 3 nedan).

7. Ta bort den avrivningsbara fliken från den yttre kartongförpackningen (se bild 4 nedan).

8.  Dra ut munstycket till kemikaliepåsen som finns inuti och fäst det i utskärningen 
(se bild 5a). Ta av korken.

9.  Koppla anslutningen för rengöringslösning till den nya lösningsbehållaren genom att 
skruva på den medurs tills den slutar rotera (se bild 5b). Varning – undvik korsgängning 
av anslutningen eftersom det kan leda till skador och skarven kan läcka.

10. För in den nya lösningsbehållaren genom att rotera den framåt i korrekt position i luckan 
till rengöringslösningen (se bild 6).

11.Stäng luckan till rengöringslösningen.

12. Tyck på OK på pekskärmen. Maskinen visar meddelandet ”Priming pågår. V.v. vänta” 
(“Priming. Please wait”) på skärmen.

13. När menyn för val av cykel visas igen, är primingen avslutad och maskinen är klar för 
användning.

14.Fortsätt med nästa cykel.

För att prima doseringspumpen för rengöringslösning, tryck på ikonen för vattenavhärdare/
rengöringsmedel på huvudskärmen. Från skärmen för vattenavhärdare/rengöringsmedel, 
tryck på det röda X bredvid ”Rengöringsmedel” (“Detergent”). Enheten kommer att prima 
doseringssystemet och en grön bock kommer att visas i stället för det röda X när enheten är 
klar att använda. 

OBSERVERA: Systemet kan också primas genom att man helt enkelt startar en cykel och 
väljer ”Rengöringsmedel bytt (“Detergent Replaced”) när frågan kommer. 

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6
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7.2.2 Att fylla på saltbehållaren till vattenavhärdaren

När felmeddelandet ”låg saltnivå (“salt level low”) 
eller ikonen för vattenavhärdare/rengöringsmedel 
med ett rött X visas, behöver saltbehållaren fyllas 
på. Följ dessa steg för att fylla på saltbehållaren:

 1. Skruva av locket till saltbehållaren.

 2.  Fyll upp saltbehållaren (max. 1 kg)

 3.  Skruva på locket till saltbehållaren 
ordentligt.

 4.  Kör en hel cykel utan instrument.

Viktiga anmärkningar:

  Om saltbehållaren fylls för första gången, MÅSTE den fyllas med minst 
1 liter vatten innan saltet tillsätts.

  Använd endast salt i tablettform i vattenavhärdaren. Finkornigt salt, som 
bordssalt, bör INTE användas eftersom det kan sätta igen enheten.

  Salt till vattenavhärdaren kan också beställas från SciCan. Kontakta din 
lokala återförsäljare.

7.3 Att byta luftfilter

När meddelandet ”Byt luftfilter” (“Replace Air Filter”) visas betyder det att HEPAfiltret 
behöver bytas ut. Tryck OK för att fortsätta använda HYDRIM. Ring service snarast 
möjligt. Luftfiltret bör bytas efter 600 cykler.

7.4 Att rengöra HYDRIM M2 G4

Använd en mjuk trasa fuktad med tvål och vatten eller ett ytinfektionsmedel för 
att rengöra yttre ytor och dekalskyddet på pekskärmen. Använd inga starka 
rengöringskemikalier.

När du förbereder enheten för transport eller lagring, avlägsna avloppsvattnet från 
uppsamlaren.

Avloppsvattnet i enheten kan innehålla biologiska smittämnen. Spola igenom enheten 
på mekaniskt vis. Använd gummihandskar för engångsbruk. Kassera absorberande 
material enligt föreskrifterna för biologiskt avfall.

7. Skötsel och underhåll (forts.)

Saltbehållare
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7.5 Underhåll av filter och spolarmar

7.6 Årligt underhåll

Om meddelandet ”Dags för underhåll” (“Maintenance needed”) visas, betyder det att 
det årliga underhållet behöver genomföras. Tryck OK för att fortsätta använda HYDRIM. 
Ring service snarast möjligt. Det årliga underhållet bör göras efter att det gått 365 dagar 
sedan den första installationen eller den senaste servicen.

Filterunderhåll:

Kontrollera filtret i bottnen på kammaren 
dagligen för skräp och rengör det vid 
behov. För att rengöra filtret, ta ut det, skölj 
under rinnande vatten och sätt in det igen. 
Kontrollera att filtret låser ordentligt på plats 
när du sätter tillbaka det.

Underhåll av spolarmar:

Om spolarmarna roterar trögt, ta ut 
dem, skölj under rinnande vatten och 
återmontera. För att ta av den övre armen, 
skruva av muttern moturs. För att ta av 
den mellersta eller undre armen, skruva av 
muttern medurs.

7. Skötsel och underhåll (forts.)

Spolarmar

Filter
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8. Testning och validering av enheten

Enheten HYDRIM M2 G4 har typtestats och funktionstestats i fabriken i enlighet med 
kraven i EN ISO 15883-1/2. Certifiering som bekräftar detta medföljer maskinen.

För att säkerställa maskinens fortsatta effektivitet, rekommenderar SciCan att 
testprotokollet nedan följs.

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

 •  Detta dokument beskriver minimikraven för att säkerställa att utrust-
ningen fungerar enligt specifikationen. I vissa regioner det krävas 
ytterligare testnings- och valideringsprotokoll enligt lokala eller 
nationella riktlinjer. Kontakta din återförsäljare eller lokala medicinska 
myndigheter. 

 •  Installation, idrifttagning, årlig service och omvalidering MÅSTE 
utföras av tekniker godkända av SciCan. Underlåtenhet att under-
hålla utrustningen kan ogiltigförklara resultaten av följande 
testningsprocedur.

De rekommenderade periodiska testningsprotokollen är:

• Testning och validering vid idrifttagning/installation

 • Utförs av – installations-/service-/testingenjör godkänd av SciCan.

  –  Installationskvalificering, drifts- och prestandatester i enlighet med 
SciCans installationsprotokoll 95-113756 med titeln – ”Installationskrav för 
HYDRIM M2 G4 rengörings- och desinficeringsapparat” (“HYDRIM M2 G4 
washer-disinfector installation requirements”).

  – Användarutbildning i enlighet med ovan protokoll.

• Dagliga tester och kontroller. (se avsnitt 7a.) 

 • Utförs av – användaren.

  – kontroll av dörrlås

  – kontroll av spolarmsrotation

  – kontroll av dörrtätning

  – kontroll av lastbärare

  – kontrollera och rengör kammarfilter

  –  visuell undersökning (kontroll under förstoring) av varje laddning för 
kvarvarande smuts.

• Årliga tester

 • Utförs av – installations-/service-/testingenjör godkänd av SciCan.

  –  VIKTIG ANMÄRKNING – En full årlig service bör utföras innan omvalidering 
(jämför SciCan ”Preventivt underhållsschema 95-113756” (“Preventive 
Maintenance Schedule 95-113756”)).
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8a. Guide till användartestning

Kontroll av dörrlås

Detta test ska säkerställa att luckan inte kan öppnas medan det pågår en cykel eller att 
en cykel inte kan påbörjas med öppen lucka. Följ dessa steg för att kontrollera dessa 
egenskaper: - försök att öppna luckan med hjälp av handtaget direkt efter att en cykel 
har startat. Varning – Försök INTE göra detta när spolarmarna roterar och/eller 
vattnet är varmare än omgivningstemperaturen! Luckan bör inte öppnas. 

 • Försök att starta en cykel medan luckan är öppen. Cykeln bör inte påbörjas.

Om denna kontroll misslyckas, sluta omedelbart att använda maskinen och ring din 
återförsäljare för att beställa teknisk service.

Kontroll av spolarmsrotation.

Denna kontroll kan utföras via en visuell kontroll genom glasluckan under en pågående 
cykel eller via en manuell kontroll av spolarmarnas fria rörlighet när maskinen står i 
standby-läge. Om spolarmarna är stela eller tröga vid användning, ta av, rengör och 
kontrollera om det finns rester kvar. (Se avsnitt 6.5).

Kontroll av dörrtätning.

Kontrollera visuellt om dörrtätningen är smutsig eller sliten. Om tätningen är sliten eller 
skadad, ring återförsäljaren och beställ teknisk service.

Kontroll av lastbärare.

Kontrollera lastbärarna (korgarna) på slitage och skador samt att medarna rör sig fritt 
över hela sin räckvidd.

Kontroll och rengöring av kammarfiltren.

Ta ut, kontrollera visuellt och rengör enligt beskrivningen i avsnitt 7.5.

Visuell undersökning av varje laddning på kvarvarande smuts.

Rengörings- och desinficeringsapparater är utformade för att säkerställa att ytorna på 
instrumenten är fria från skräp som kan äventyra steriliseringsprocessen. En visuell 
kontroll av de instrument som behandlas i varje laddning bör utföras – under förstoring 
– före sterilisering för att säkerställa att det inte finns någon resterande smuts kvar på 
instrumenten.

Om det fortfarande finns smuts, bör instrumentet inte anses vara rent utan bör 
behandlas på nytt i rengörings- och desinficeringsapparaten innan det kan steriliseras.

Vissa material, som cement och komposita, kan torka in på instrumenten och kommer 
inte att avlägsnas i en rengörings- och desinficeringsapparat eller en ultraljudsrengörare. 
Om du ser sådana material på instrumentet kan det vara nödvändigt att ta bort dem med 
slipande material.
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9. Felsökning

Problem Möjliga orsaker och lösningar

Instrumenten är inte rena

• Överbelasta inte kassetter eller instrumentkorgar.
• Ladda inte för många kassetter i HYDRIM.
• Kontrollera filter och spolarmar för skräp. 
• Ring service och be om hjälp om problemet inte kan lösas

Pekskärm/  
Enheten startar inte

• Kontrollera att strömbrytaren är på.
•  Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget.
• Ring service och be om hjälp.

Spolarmarna  
roterar inte

• Ta av spolarmarna, rengör dem och återmontera.

Luckan kan inte  
öppnas

• Cykeln är inte avslutad. 
•  Cykeln har avbrutits och enheten har inte tömt ut vattnet 

färdigt än.

Arbetscyklerna verkar ta 
för lång tid att slutföra

•  Vattnet är inte tillräckligt varmt. Kontrollera att 
temperaturen på det inkommande varmvattnet ligger inom 
det rekommenderade intervallet.

•  Kontrollera att varm- och kallvattenslangarna inte har 
förväxlats.

Meddelandet ”Rengörings-
medel saknas (“No deter-
gent”) kommer upp fast 
det finns rengöringslös-
ning kvar i behållaren

•  Kontrollera om slangarna till rengöringslösningen är 
knäckta.

•  Det finns otillräckligt med rengöringskemikalie för 
att kunna slutföra nästa cykel. Byt ut lådan med 
rengöringsmedlet.

Torkeffekten är otillräcklig

• Förläng torkningstiden (användarmenyn (user menu)).
• Byt Hepa-filtret.
• Överbelasta inte kassetter eller instrumentkorgar.
• Kontrollera spolarmar på skräp.

I slutet av varje cykel 
kommer meddelande om 
”utskrift” (“printing”) upp 
fast ingen skrivare eller 
datalogger är ansluten

•  Gå till Konfigurationsmenyn (Setup Menu), Skrivare/
USB-konfiguration (Printer / USB setup) (avsnitt 6.3) och 
kontrollera att ”serie” (“serial”) är valt.

Skrivaren skriver inte ut

• Kontrollera att skrivaren är påslagen och har papper
•  Kontrollera att skrivare och baud-nivå är korrekt inställda  

(avsnitt 6.3).
•  Kontrollera att skrivaren är ansluten både till HYDRIM och 

till eluttaget.
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9. Felsökning (forts.)

Problem Orsak Lösning

CF1 Vattenuppvärmnings
fel

Vattnet uppnår inte den 
önskade temperaturen inom den 
specificerade tiden

Ring efter service.

CF2 Kammarfyllnings
fel

Vattnet fyller inte upp 
kammaren inom den 
specificerade tiden.

Kontrollera att varm- och kall-
vattenslangarna inte är knäckta. 
 Öppna vattenavstängningsventilerna.

CF3 Fel vid läsning av 
kammartemperatur

Defekt sensor. Ring efter service.

CF4 Vattentömnings
fel

Vattnet kan inte rinna ut från 
enheten.

Kontrollera att avloppsslangen inte är 
böjd. Kontrollera att filtren i bottnen 
på kammaren inte är blockerade.

CF5 Desinficeringsfel
Temperaturen sjönk under an-
given desinficeringstemperatur 
under desinficeringsfasen.

Ring efter service.

CF7 Cykel avbruten Cykel avbruten.
Återställ strömmen till enheten och 
starta om cykeln

CF9 Systemfel Mjukvaru- eller mönsterkortfel. Ring efter service.

CF13 Fel vid 
temperaturvalidering

Mätningsresultaten från den 
andra temperatursensorn 
ligger utanför gränserna.

Ring efter service.

CF14 För hög 
vattentemperatur

Vattnet i förrengöringsfasen  
för varmt.

Kontrollera vattenanslutningarna på  
baksidan av enheten.
Ring efter service.

CF15 Vattenbehållare 
överfylld

Omkopplare för överfyllning 
utlöst

Starta om programmet.
Ring efter service.

CF16 För hög  
omgivningstemperatur

Enheten är för varm eller 
överhettad.

Kontrollera fläktarna.
Kontrollera krav på ventilationsut-
rymme enligt dokumentationen före 
installation (SD-356)
Ring efter service.

CF19 Trycksensorfel Defekt trycksensor.
Starta om programmet. Om proble-
met kvarstår, ring efter service.

CF20 Fel i 
kondensatorsystemet

Enheten kunde inte kylas ner.
Kontrollera att vattenslangarna inte är 
knäckta.
Ring efter service.

CF21 Fel i 
doseringssystemet

Fel i doseringssystemet för 
kemikalier.

Dra åt korken till rengöringsmedlet. 
Kontrollera om det finns läckor.
Ring efter service.

CF25 Vref-fel Systemfel. Ring efter service.

CF28 Inget vattentryck
Otillräckligt med vatten under 
pågående cykel.

Kontrollera att vattenslangarna inte 
är knäckta. Öppna vattenavstäng-
ningsventiler.
Kontrollera om det finns läckor.
Ring efter service.

Felmeddelanden
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10. Garanti

Begränsad garanti

För en period av ett år garanterar SciCan att HYDRIM M2 G4, när det är tillverkat i 
nytt och oanvänt skick, kommer inte att haverera under normalt bruk på grund av fel 
i material och utförande som inte beror på uppenbart missbruk, felaktig användning 
eller olycka. I händelse av haveri på grund av sådana fel under denna tidsperiod ska 
åtgärderna endast vara reparation eller utbyte, efter SciCans gottfinnande och utan 
kostnad, av alla defekta delar, förutsatt att SciCan meddelas skriftligt inom trettio (30) 
dagar från att ett sådant fel inträffat samt att de(n) defekta delen(arna) returneras till 
SciCan med förbetald sändning.

Denna garanti ska anses vara validerad om produkten åtföljs av den ursprungliga 
inköpsfakturan från den auktoriserade SciCan-återförsäljaren, och en sådan faktura 
identifierar artikeln med serienummer och anger tydligt köpdatum. Ingen annan 
validering accepteras. Efter ett år ska alla SciCans garantier och andra skyldigheter 
med avseende på produktens kvalitet antas vara uppfyllda på ett slutgiltigt sätt, allt 
ansvar ska därför upphöra, och inga åtgärder gällande garantiöverträdelser eller 
skyldigheter kan därefter inledas mot SciCan.

Eventuell uttrycklig garanti som inte tillhandahålls här och alla underförstådda garantier 
eller framställningar beträffande prestanda, och eventuella åtgärder för överträdelse av 
kontrakt som, förutom denna bestämmelse, kan uppstå genom implikation, lagstiftning, 
handelsanpassning eller handlingsförfarande, inklusive underförstådd garanti för 
försäljningsbarhet eller lämplighet för särskilt ändamål med avseende på alla produkter 
som tillverkas av SciCan utesluts och friskrivs av SciCan.

För att registrera din produktgaranti hos SciCan, gå till Scican.com, klicka på lämpligt 
land och sedan klicka på fliken Registrera din garanti (Register Your Warranty).
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11. Specifikationer

12. Serienummerskylt

Tillämpliga standarder EN ISO 15883 del 1 & 2

Höjd (Enhet med full höjd) 850 mm

Höjd (Enhet med kort höjd) 820 mm

Bredd 598 mm

Djup (Stängd lucka) 600 mm

Djup (Öppen lucka) 1200 mm

Vikt 90 kg

Krav på fritt utrymme, topp, sidor och bak >10 mm

Maximalt driftsljud <78 dB(A)

Inloppsvattenanslutningar G 3/4”

Inloppsvattentryck 2–5 bar

Avlopp 3/4”

Maximalt vattenflöde till avlopp 47 l/min

Maximal temperatur på avloppsvattnet 70 ° C

Maximal vattenhårdhet 30,3 dH; 31,6 US GPG; 540 PPM 

Maximal vattenledningsförmåga 844 µS/cm

pH-intervall >6,8 och <8,5

Saltkapacitet i vattenavhärdaren 1,0 kg

Utrustningens installationskategori II

Spänning 230 – 240 vAC +/- 10 %

Frekvens
50 Hz eller 60 Hz, * se etiketten med serienummer för 
krav specifika för din enhet.

Märklast 2,5 kW

Effektbrytare 13 ampere

Driftstemperaturintervall +5 ° C till +40 °C

Maximal relativ fuktighet
80 % för temp upp till 31 °C
50 % för temp upp till 40 °C

Maximal driftsaltitud 2000 m

Utrustningens föroreningsgrad 2

Maximal avvikelse från en horisontellt plan yta 2 mm

Krav på rengöringsmedel:
Enkel lösning – endast SciCan HIP vätska. 
Medföljer inte maskinen.

Förbrukning av rengöringsmedel per cykel 96 ml

Förbruknings- och bearbetningstemperaturer rengöring: 1,2 % @ 50 °C

När du beställer förbrukningsvaror, reservdelar eller beställer service, se till att ha infor-
mationen som finns på serienummerskylten lättillgänglig (modellnummer, serienummer 
etc.).

Serienummerskylten är placerad nere till vänster på den bakre panelen på HYDRIM M2 
G4-enheten. En liten etikett finns på vänstersida av kemikalieluckan.
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13. SciCan programvarulicens
Detta SciCan-programvaruavtal ingås från och med leveransdatumet (“Effektivt 
datum”) till Kunden av utrustningen som innehåller SciCan-programvaran (“SciCan-
utrustningen”) av och mellan SciCan Ltd., 1440 Don Mills Road, 2:a våningen, Toronto, 
Kanada, M3B 3P9 (“SciCan”) och köparen eller hyrestagaren av SciCan-utrustning 
och var och en av dess slutanvändare (tillsammans ”Kund”). ”SciCan-programvara” 
betyder all SciCan proprietär programvara som finns i SciCan-utrustningen.

Denna SciCan-programvarulicens utgör hela avtalet (“Avtalet”) mellan SciCan och 
Kunden angående Kundens användning av SciCan-programvaran. Ingen inköpsorder 
som avser att modifiera eller komplettera detta avtal kommer att lägga till eller variera 
villkoren i detta avtal även om det är undertecknat eller paraferat av SciCan.

ARTIKEL 1 – TOLKNING

1.1 Definitioner

(a) ”Dotterbolag” innefattar alla tillhörande enheter som kontrollerar, kontrolleras av, 
eller är under gemensam kontroll med Kunden.

(b) ”Konfidentiell information” betyder icke-offentlig, kommersiellt känslig 
information från var och en av parterna och, när det gäller SciCan, SciCan-programvara, 
uppdateringar, dokumentation och all SciCan-information som är markerad som 
konfidentiell eller proprietär vid tidpunkten för avslöjande.

(c) ”Kontroll” innebär innehav, direkt eller indirekt, av behörighet att leda eller styra 
riktningen för en enhets förvaltnings- och driftspolicy genom ägande av rösträttsberättigade 
värdepapper (minst femtioen procent (51  %) av dessa rösträttsberättigade eller 
aktierelaterade värdepapper), kontrakt, aktieägaravtal eller på annat sätt.

(d) ”Dokumentation” avser användarhandböckerna som krävs för användningen 
av SciCan-programvaran och SciCan-utrustningen och som levereras med SciCan-
utrustningen.

(e) ”SciCan-licensgivare” är tredje parter som har beviljat SciCan distributionsrättigheter 
med avseende på deras programvara.

(f) ”Uppdateringar” innebär ändringar som SciCan har utfört på SciCan-programvaran 
som SciCan generellt och utan extra kostnad tillhandahåller de kunder, som för närvarande 
prenumererar på supporttjänster och som i förekommande fall betalar avgifter för 
supporttjänster. För detta ändamål blir uppdateringar en del av SciCan-programvaran för 
detta avtal.

ARTIKEL 2 – LICENS

2.1 Licensbeviljande

Med förbehåll för villkoren i detta avtal, ger SciCan Kunden en permanent, fullt betald, 
icke-exklusiv och icke överförbar licens för användning av SciCan-programvaran, enbart 
på Kundens webbplats, endast i samband med drift av SciCan-utrustningen för Kundens 
interna affärsändamål.

ARTIKEL 3 – LICENSBEGRÄNSNINGAR

3.1 Begränsningar

Med undantag av det som uttryckligen tillåts här, kommer Kunden inte delta i eller tillåta:

(a) kopiering eller modifiering av SciCan-programvaran eller dokumentationen;

(b) dekompilering, översättning, demontering, eller upptäckt av källkoden för hela eller 
någon del av SciCan-programvaran;
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(c) distribution, avslöjande, marknadsföring, uthyrning, leasing eller användning 
av servicekontor eller överföring till någon tredje part av SciCan-programvaran eller 
dokumentationen, utom som en del av försäljningen av SciCan-utrustningen som 
innehåller SciCan-programvaran;

(d) avslöjande av resultaten från SciCan-utrustningens eller SciCan-programvarans 
benchmarkprestanda till någon tredje part utan SciCans tidigare skriftliga medgivande; 
eller

(e) avslöjande av eventuell källkod (i förekommande fall) som tillhandahålls nedan till 
tredje part.

ARTIKEL 4 – UPPDATERINGAR

4.1 Uppdateringar

(a) Under förutsättning att Kunden har öppnat ett konto och lämnat all efterfrågad 
information till SciCan, och, om tillämpligt, betalat tillhörande avgifter för uppdateringar, 
kommer SciCan att tillhandahålla uppdateringar för SciCan-programvaran i enlighet 
med SciCans uppdateringspolicyer och förfaranden för allmän användning. Innan 
uppdateringar av SciCan-programvara avslutas kommer SciCan att ge Kunden minst sex 
(6) månaders varsel. Kunden tillåter SciCan att använda fjärråtkomstprogram för att hjälpa 
till att lösa problem eller frågor. Eventuella uppdateringsavgifter debiteras på årsbasis och 
ska betalas i förväg.

(b) SciCan har ingen skyldighet att tillhandahålla uppdateringar eller support om 
Kunden misslyckas med att göra nödvändig betalning eller på annat sätt väljer att avbryta 
uppdateringstjänster. För att kunna återinstallera eller förnya supporttjänster, måste 
kunden först betala SciCan den aktuella årliga avgiften för uppdateringstjänster och alla 
tidigare obetalda tjänster för avgifter för uppdateringar och samtycka till att alla tidigare 
uppdateringar kommer att laddas på SciCan-utrustningen.

(c) SciCan har ingen skyldighet att tillhandahålla uppdateringar för (i) förändrad, skadad 
eller modifierad SciCan-utrustning eller SciCan-programvara, (ii) SciCan-programvara 
som inte är den nuvarande eller tidigare sekventiella utgåvan, (iii) SciCan-programvara med 
problem orsakade av Kundens vårdslöshet eller andra orsaker utanför SciCans kontroll, 
eller (iv) ett fel som inte kan reproduceras på SciCans anläggning eller via fjärråtkomst till 
Kundens anläggning.

ARTIKEL 5 – ÄGANDERÄTT

5.1 Äganderätt

SciCan förbehåller sig alla rättigheter, namn och intressen till SciCan-programvaran, 
uppdateringar, och dokumentation och eventuella kopior därav. Om inte annat uttryckligen 
beviljas i detta avtal, kommer ingen licens, rättighet och inget intresse för något SciCan-
varumärke, upphovsrätt, handelsnamn eller servicemärke att beviljas i detta avtal.

ARTIKEL 6 – PATENT- OCH UPPHOVSRÄTTSERSÄTTNING

6.1 SciCan ersättning

SciCan kommer att försvara och ersätta Kunden för alla kostnader (inklusive rimliga 
advokatavgifter) som uppstår till följd av ett påstående om att SciCan-programvara 
tillhandahållen och använd inom ramen för detta avtal strider mot en registrerad 
upphovsrätt eller ett patent under förutsättning att:

(a) Kunden meddelar SciCan skriftligen inom trettio (30) dagar från anspråket;

(b) SciCan har ensam kontroll över försvaret och alla förlikningsförhandlingar i detta 
sammanhang, och
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(c) Kunden ger SciCan den hjälp, information, och behörighet som krävs för att utföra 
det ovannämnda.

Rimliga utgifter som Kunden ådragit sig för att tillhandahålla sådan hjälp kommer att 
ersättas av SciCan.

6.2 Undantag

SciCan ansvarar inte för några anspråk på grund av överträdelse baserade på:

(a) användning av en ersatt eller modifierad utgåva av SciCan-programvara (med 
undantag för sådana förändringar eller modifieringar som har gjorts av SciCan eller under 
SciCans överinseende) om sådan överträdelse skulle ha undvikits genom användning av 
en aktuell oförändrad utgåva av SciCan-programvaran; eller

(b) kombinationen, driften eller användningen av SciCan-programvara med hårdvara, 
program eller data som inte tillhandahållits eller på annat sätt godkänts av SciCan om 
sådan överträdelse skulle ha undvikits genom användning av SciCan-programvara utan 
sådan hårdvara, program eller data.

6.3 SciCans skyldighet

Om SciCan anser eller tror att SciCan-programvaran överträder, eller Kundens användning 
av SciCan-programvaran är förbjuden, har SciCan möjlighet att på egen bekostnad:

(a) modifiera SciCan-programvaran så att den inte gör intrång; eller

(b) ge Kunden en licens för att fortsätta använda SciCan-programvaran; eller

(c) ersätta SciCan-programvaran med annan programvara som är rimligt lämplig för 
användning av SciCan-utrustningen; eller

(d) om ingen av de föregående åtgärderna är kommersiellt möjlig, säga upp licensen 
för den kränkande SciCan-programvaran och återbetala priset för den berörda SciCan-
utrustningen, proportionellt under en femårsperiod beräknad från ikraftträdande.

6.4 Hela ansvaret för intrång

Denna Artikel 6 anger SciCans hela ansvar för intrång eller missbruk av immateriella 
rättigheter.

ARTIKEL 7 – GARANTI

7.1 Garanti

SciCan garanterar att man har rätt till och/eller auktoritet att bevilja licenser för SciCan-
programvaran. Kundens exklusiva gottgörelse med avseende på överträdelse av denna 
bestämmelse kommer att vara i enlighet med Artikel 6 (Patent- och Upphovsrättsersättning).

7.2 Funktionalitet

Under en period av nittio (90) dagar från och med ikraftträdandet garanterar SciCan att 
SciCan-programvaran, såvida den inte har modifierats av kunden och under förutsättning 
att alla uppdateringar har installerats, i alla väsentliga aspekter kommer att utföra de 
funktioner som beskrivs i dokumentationen när användningen sker på den relaterade 
SciCan-utrustningen.

7.3 Tjänster

SciCan förbehåller sig rätten att debitera Kunden för tjänster utförda av SciCan i samband 
med rapporterade fel som senare fastställs vara orsakade av operatörsfel, ej instruerade 
användare, elektrisk funktionsstörning på webbplatsen, programvara eller hårdvara som 
inte levereras eller rekommenderas av SciCan eller av ändringar eller tillägg till SciCan-
utrustningen eller SciCan-programvaran med undantag av uppdateringar eller av andra 
personer än SciCan-anställda eller konsulter.
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7.4 ANSVARSFRISKRIVNING

OVANSTÅENDE GARANTIER ÄR EXKLUSIVA OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, 
OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE 
UNDERFÖRSTÅDD GARANTERAD GOD HANDELSKVALITET, SÄLJBARHET, ICKE-
INTRÅNG OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE.

ARTIKEL 8 – ANSVARSBEGRÄNSNING

FÖRUTOM VAD SOM ANGES I Artikel 6 (PATENT- OCH UPPHOVSRÄTTSERSÄTTNING), 
KOMMER SCICANS ANSVAR FÖR SKADOR ENLIGT DETTA AVTAL UNDER 
INGA OMSTÄNDIGHETER ATT ÖVERSTIGA SUMMAN SOM BETALATS AV 
LICENSINNEHAVARE TILL SCICAN FÖR SCICAN-UTRUSTNINGEN SOM ANSPRÅKET 
GÄLLER. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER SCICAN HÅLLAS ANSVARIG FÖR 
INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT 
TILL FÖRLORAD DATA ELLER FÖRLORAD VINST, OAVSETT HUR DETTA UPPSTÅTT, 
ÄVEN OM DET HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. 
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER SCICAN-LICENSINNEHAVARE HÅLLAS 
ANSVARIGA FÖR DIREKTA, SPECIELLA, INDIREKTA, FÖLJDAKTIGA, TILLFÄLLIGA 
ELLER EXEMPLARISKA SKADOR SOM HÄRRÖR FRÅN DETTA AVTAL, OAVSETT 
TYPEN AV ÅTGÄRD, OM BASERAT I AVTAL, KRÄNKNING, ELLER NÅGON RÄTTSTEORI. 
PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ANSVARSFÖRDELNINGEN SOM ANGES I DETTA 
AVSNITT 8.1.

ARTIKEL 9 – SEKRETESS

9.1 Att bibehålla sekretess

Genom det konto hos SciCan som Kunden kommer att öppna i syfte att registrera 
SciCan-utrustningen och få uppdateringar, kommer SciCan att få åtkomst till och spara 
konfidentiell information och personuppgifter som rör Kunden. Kundinformation som 
SciCan erhåller omfattar inte topologin hos lokalt nätverk (“LAN”) eller information 
om andra enheter anslutna till LAN. Personuppgifter som SciCan erhåller kommer 
att innehålla namnen på personer till vilka SciCan kan skicka e-postmeddelanden 
angående SciCan-utrustningens funktionssätt samt uppdateringarna. Var och en av 
parterna erkänner för den andra att man på grund av tjänsteförhållandet i samband 
med licens och uppdateringar kan ha tillgång till konfidentiell information från den andra 
parten. Parterna är överens om att hålla varandras uppgifter konfidentiella, både under 
avtalets giltighetstid och efter dess upphörande. SciCan-programvaran ska behandlas 
som konfidentiell för all framtid. Parterna är överens om att inte göra varandras 
konfidentiella information tillgänglig i någon form för någon tredje part (förutom för 
deras anställda eller konsulter inom ramen för skyldighet till sekretess) eller att använda 
varandras konfidentiella information för något annat syfte än vad som avses i detta 
avtal. Varje part kommer att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att säkerställa att 
konfidentiell information inte avslöjas eller sprids av sina anställda eller konsulter i strid 
med bestämmelserna i denna Artikel 9. Parterna är överens om att villkoren i detta avtal 
anses vara konfidentiella.

9.2 Undantag

Oaktat någon bestämmelse som ingår i detta avtal, kommer ingen av parterna att vara 
skyldiga att behandla någon av följande information konfidentiellt:

(a) information som, vid tidpunkten för avslöjande till den mottagande parten, är 
allmän egendom;

(b) information som efter avslöjande blir allmän egendom, utom vid överträdelse av 
detta avtal;
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(c) information som var i den mottagande partens ägo vid tidpunkten för avslöjande, 
och som inte direkt eller indirekt förvärvades från den avslöjande parten;

(d) information som den mottagande parten kan visa har resulterat från egen forskning 
och utveckling, oberoende av avslöjande från den avslöjande parten;

(e) information som den mottagande parten får från tredje parter, under förutsättning 
att sådan information inte erhölls av sådana tredje parter från den avslöjande parten på 
konfidentiell basis; eller

(f) information som tas fram i överensstämmelse med tillämplig lag eller ett 
domstolsbeslut, förutsatt att den andra parten erhåller rimlig information om sådan lag 
eller föreskrift och en möjlighet att försöka förhindra eller begränsa sådan framtagning.

ARTIKEL 10 – ALLMÄNT

10.1 Lag och jurisdiktionsort

För reglering och tolkning av detta avtal gäller lagarna i provinsen Ontario och de 
tillämpliga federala lagarna i Kanada. Under inga omständigheter kommer detta Avtal 
att omfattas av FN:s konvention gällande avtal om internationella köp av varor.

10.2 Meddelanden

Alla meddelanden kommer att vara skriftliga och skickas med första klass post, 
kurir över natten, eller skickas via fax och bekräftas genom mail, till adresserna som 
anges på den första sidan i detta avtal, eller annan adress som någon av parterna 
anger med minst tio (10) dagars varsel före skriftligt meddelande till den andra parten. 
Meddelanden till SciCan skickas till privacy@SciCan.com. Meddelandet anses ha 
delgivits personligen (i fallet med en kurir över natten eller fax) eller fem (5) arbetsdagar 
efter att ha skickats med första klassens post eller nästa arbetsdag om det skickats 
med fax.

10.3 Överlåtelse

Kunden får inte överlåta detta avtal (av lagstadgade skäl eller på annat sätt) eller 
underlicensiera SciCan-programvaran utan föregående skriftligt medgivande från 
SciCan. Kunden kan dock sälja eller på annat sätt avyttra SciCan-utrustningen med 
SciCan-programvaran laddad på dess interna operativsystem. Kunden samtycker 
till att inga uppgraderingar kommer att finnas tillgängliga för utrustning som 
säljs eller avyttras såvida inte köparen eller mottagaren öppnar ett konto 
för uppgraderingar hos SciCan och betalar lämpliga avgifter. Alla förbjudna 
överlåtelser eller underlicenser av SciCan-programvaran är ogiltiga. Trots ovanstående, 
och genom skriftligt meddelande till SciCan, kan Kunden överlåta, eller på annat sätt 
överföra detta avtal till ett dotterbolag till Kund, under förutsättning att ifrågavarande 
dotterbolag samtycker med SciCan att vara bunden av villkoren i detta avtal.

10.4 Juridiska kostnader

Om det krävs rättsliga åtgärder, inklusive medling, för att verkställa eller tolka någon 
av bestämmelserna i detta avtal, kommer den vinnande parten vid sådana åtgärder 
att återkräva alla rimliga kostnader och utgifter, inklusive advokaters avgifter, som har 
uppstått i samband med detta.

10.5 Extraordinära rättsmedel

Varje part medger att varje åsidosättande av sina skyldigheter med avseende på den 
andra partens äganderätt eller sådan parts licensgivare kan orsaka sådan annan part 
irreparabel skada för vilken det kan finnas otillräckliga rättsmedel och att den andra 
parten och dess licensgivare kommer att ha rätt till förbudsföreläggande, utöver alla 
andra rättsmedel som finns tillgängliga.
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10.6 Rubriker

Artikel- och avsnittsrubrikerna häri tillhandahålls endast för bekvämlighet och har ingen 
väsentlig effekt på detta avtals konstruktion.

10.7 Force Majeure

Ingen av parterna kommer hållas ansvariga för något misslyckande att prestera på 
grund av orsaker utanför deras rimliga kontroll.

10.8 Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara icke verkställbar, kommer parterna att 
ersätta den berörda bestämmelsen med en verkställbar bestämmelse, som motsvarar 
avsikten och den ekonomiska effekten av den berörda bestämmelsen.

10.9 Icke-avstående

Parts underlåtenhet att utöva något rättighet enligt detta avtal innebär inte att denna 
part avstår från rätten att i framtiden utöva denna eller en annan rättighet.

10.10 Tillägg

Detta avtal får endast ändras genom ett skriftligt dokument som utförts av en 
vederbörligen befullmäktigad företrädare för var och en av parterna.

10.11 Exklusivt avtal

Detta avtal ersätter alla tidigare muntliga överenskommelser, skriftliga meddelanden 
eller framställningar.



49

14. Wi-Fi – Gällande föreskrifter
1. Läs först – information om föreskrifter

Läs det här dokumentet innan du använder din enhet. Den här enheten överensstämmer 
med de säkerhetsstandarder och bestämmelser avseende radiofrekvenser som gäller i 
de länder som har godkänt import av produkten. Kontakta SciCan för att få den senaste 
listan över godkända länder. Installera och använd din enhet enligt nedanstående 
anvisningar.

VIKTIG ANMÄRKNING: För att uppfylla kraven enligt FCC* och IC RF** med avseende 
på exponering, måste antennen som används för den här sändaren installeras med ett 
avstånd på minst 20 cm från alla personer och får inte befinna sig på samma plats som 
eller fungera i kombination med någon annan antenn eller sändare.
*FCC (federal myndighet i USA med ansvar för etermedier)

**IC RF (det kanadensiska näringslivsdepartements bestämmelser om radiofrekvens)

2. HYDRIM™ trådlös adapter

HYDRIM-enheten innehåller en Wi-Fi-modul enligt IEEE 802.11b, g och n, som möjliggör 
funktioner som tidigare var tillgängliga endast vid användning av ett trådbundet 
gränssnitt.

Den trådlösa adaptern stödjer anslutning till nätverk enligt IEEE 802.11b, g och n, 
WPA™ personlig och WPA2™ personlig (EAP*-typer: EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, 
PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-FAST). Wi-Fi-modulen använder 
frekvensområdet mellan 2 412 och 2 462 MHz och har en uteffekt i radiofrekvensområ-
det på högst 0,111 W.

*Autentiseringsprotokoll som kan stödja flera autentiseringsinstrument

När HYDRIM-enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk, beror anslutningens säkerhet på 
den trådlösa infrastrukturens (router eller åtkomstpunkt) konfiguration.

För att skydda dina personuppgifter är det viktigt att du skyddar dina Wi-Fi®-anslutning-
ar. Ett Wi-Fi-nätverk som använder WPA2™ ger både säkerhet (du kan kontrollera vem 
som kopplar upp sig) och integritet (de överförda uppgifterna kan inte läsas av andra) för 
kommunikationer som går genom ditt nätverk. För maximal säkerhet bör endast utrust-
ning som är utrustad med den senaste säkerhetstekniken – Wi-Fi Protected Access® 
2 (WPA2) – ingå i ditt nätverk. Wi-Fi CERTIFIED™-utrustning implementerar WPA2. Mer 
information finns på http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security#sthash.tk28zkHJ.dpuf

De flesta åtkomstpunkter, routrar och nätslussar tillhandahålls med ett förvalt 
nätverksnamn (SSID) och förvalda administrativa inloggningsuppgifter (användarnamn 
och lösenord) för att göra konfigurationen så enkel som möjligt. Dessa 
standardinställningar bör ändras så fort du installerar ditt nätverk. Mer information finns 
på http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security#sthash.tk28zkHJ.dpuf

Det är också viktigt att fundera över andra åtgärder för att skydda dina 
kommunikationer när de går bortom ditt Wi-Fi-nätverk. Mer information finns  
på http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security#sthash.tk28zkHJ.dpuf. 

Så här kan du skydda ett nytt nätverk

• Ändra det förvalda nätverksnamnet (SSID)
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•  Ändra de administrativa inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) som 
behövs för att göra konfigurationsinställningarna för din åtkomstpunkt/router/nätsluss

• Aktivera WPA2 personlig (även kallad WPA2-PSK) med AES-kryptering

• Skapa en lösenfras för nätverket som uppfyller rekommenderade riktlinjer

•  Aktivera säkerhetsfunktionerna i WPA2 i din klientenhet och skriv in lösenfrasen för 
ditt nätverk

Mer information finns på http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security#sthash.tk28zkHJ.dpuf 

2.1.  Att kontrollera säkerheten i ett befintligt nätverk

När du lägger till en ny enhet till ditt Wi-Fi-nätverk, är det ett utmärkt tillfälle att se till att du 
utnyttjar den högsta säkerhetsnivån. Ta tillfället i akt för att säkerställa att ditt nätverk är 
konfigurerat för WPA2.

Om ditt nätverk har installerats för en tid sedan, eller om en tjänsteleverantör (t.ex. en 
konsult eller kabelleverantör) har konfigurerat ditt nätverk, kan det vara värt att kontrollera 
att det är konfigurerat för den högsta säkerhetsnivån. Om ditt nätverk är konfigurerat för 
en äldre generation av säkerhetssystem (WEP eller WPA), rekommenderar Wi-Fi Alliance® 
att du byter till WPA2. WPA2 har krävts för alla Wi-Fi CERTIFIED-produkter sedan 2006. 
De allra flesta Wi-Fi CERTIFIED-enheterna som är i bruk idag klarar WPA2.

2.2. Lösenfrasens kvalitet och livslängd

En säker lösenfras för nätverket ökar i hög grad nätverkets säkerhet. Det är således viktigt 
att välja en effektiv lösenfras. En större längd, komplexitet och slumpmässighet förbättrar 
i allmänhet lösenfrasens kvalitet. Wi-Fi Alliance rekommenderar att en lösenfras består av 
minst åtta tecken och innehåller en blandning av stora och små bokstäver och symboler. 
En lösenfras ska inte innehålla något ord som finns i en ordbok och inte heller några 
personuppgifter (personnummer, namn, adress osv.).

Säkerheten ökar också om du byter lösenfras för ditt nätverk med jämna mellanrum.

Mer information finns på http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security#sthash.tk28zkHJ.dpuf

2.3. Trådlös installation

HYDRIM-enheten klarar både trådlösa och trådbundna anslutningar, men endast en typ åt 
gången.

2.3.1. Att välja mellan trådbundna och trådlösa nätverk 

2.3.2. Att ansluta till ett trådlöst nätverk
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3. USA – den federala myndigheten med ansvar för etermedier (FCC)

3.1. Godkänd trådlös utrustning

I det här avsnittet presenteras FCC:s ID-nummer och modellnummer för den trådlösa utrustningen

3.2.  Förinstallerad trådlös adapter för lokalt nätverk 

FCC:s ID-nummer: YOPGS2011MIE (modell: GS2011MIE)

3.3. Placering av FCC:s ID-nummer

3.3.1.  På baksidan av din HYDRIM-enhet hittar du ett märke med texten ”Innehåller FCC:s 
ID-nummer YOPGS2011MIE” (“Contains FCC ID YOPGS2011MIE”), där YOPGS2011MIE står 
för det ID-nummer som motsvarar din förinstallerade trådlösa nätverksmodul.

3.4. Överensstämmelse med FCC:s krav avseende exponering för radiofrekvens

Den totala mängden utstrålad energi från den huvudantenn som är ansluten till det trådlösa 
kortet, överensstämde med FCC:s gränsvärde för specifik absorptionsnivå (SAR) enligt 
kraven i 47 CFR (Förenta staternas federala författningssamling) del 2 avsnitt 1093, när 
enheten testades. Sändarantennen för det trådlösa kortet sitter i frontpanelen.

3.5. Krav avseende radiofrekvensstörningar

Utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital utrustning i 
klass B enligt del 15 kapitel B i FCC:s regelverk. 

På grund av skillnader i kanaltilldelningen kan det hända att du inte kan ansluta med hjälp av 
Wi-Fi-utrustningen, eftersom dessa kanaler inte är tillgängliga i din region. Detta kan också 
bero på störningar. Om detta händer ska du använda Ethernetanslutningen.

4. Kanada – det kanadensiska näringslivsdepartementet (IC)

4.1. Godkänd trådlös utrustning

I det här avsnittet presenteras IC:s certifiering och modellnummer för varje trådlös utrustning.

4.2. Förinstallerad trådlös adapter för lokalt nätverk 

IC:9154A-GS2011MIE (modell GS2011MIE)

4.3. Radiokommunikationsutrustning med låg effekt som är undantagen från 
licensieringskrav (RSS-210) 

Användning sker på följande två villkor: 

1. Den här utrustningen får inte orsaka störningar.

2. Den här utrustningen måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka 
oönskad drift av utrustningen. Sändarna har konstruerats för att fungera med de antenner 
som är inbyggda i enheten och har en antennförstärkning på högst 3 dBi.

4.4.  Människors exponering för radiofrekventa fält (RSS-102)

HYDRIM-enheten använder en inbyggd antenn med låg förstärkning som inte sänder ut större 
radiofrekventa fält än de gränsvärden för den allmänna befolkningen som den kanadensiska 
hälsomyndigheten har fastställt. Se säkerhetsnorm 6 som finns på hälsomyndighetens 
webbplats på http://www.hc-sc.gc.ca/ 

Den utstrålade energin från de antenner som är anslutna till de trådlösa adaptrarna överens-
stämmer med IC:s gränsvärde för exponering för radiofrekvens enligt kraven i IC RSS-102, 
utgåva 2 klausul 4.1

5. Information om överensstämmelse med regler 

5.1. Försäkran om överensstämmelse enligt den federala myndigheten med ansvar 
för etermedier (FCC)
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Observera: De trådlösa adaptrarna (modell: GS2011MIE) har genomgått en certifierings-
process för överensstämmelse med del 15 kapitel B i FCC:s regelverk under respektive 
ID-nummer.

Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital utrustning 
i klass B enligt del 15 i FCC:s regelverk. Dessa gränsvärden har bestämts för att ge ett rimligt 
skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Den här utrustningen genererar, 
använder och kan sända ut radiofrekvent energi och kan orsaka skadliga störningar i 
radiokommunikationer om den inte installeras och används enligt anvisningarna. Det finns 
dock ingen garanti för att det inte uppkommer några störningar i en viss installation. Om den 
här utrustningen orsakar skadliga störningar i radio- eller televisionsmottagningen, vilket 
man kan fastställa genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmuntras användaren 
att försöka korrigera störningarna med hjälp av en eller flera av följande åtgärder:

Rikta om eller flytta mottagarantennen. 

• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. 

•  Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

• Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller ett serviceombud för att få hjälp.

SciCan Ltd är inte ansvarigt för några radio- eller televisionsstörningar som orsakas av 
obehöriga ändringar eller modifieringar som gjorts på den här utrustningen. Obehöriga 
ändringar eller modifieringar kan leda till att användarens befogenhet att använda 
utrustningen upphävs. Den här utrustningen överensstämmer med del 15 i FCC:s regelverk. 
Användning sker på följande två villkor: (1) Den här utrustningen får inte orsaka några 
skadliga störningar. (2) Den här utrustningen måste acceptera alla störningar, inklusive 
störningar som kan orsaka oönskad drift. 

Ansvarig part:

SciCan Ltd.

1440 Don Mills Road 

Toronto, Ontario, Kanada

M3B 3P9

Telefon: 1.800.667.7733 

5.2. Försäkran om överensstämmelse för utsläpp i klass B enligt det kanadensiska 
näringslivsdepartementet 

Den här digitala apparaten uppfyller kraven i den kanadensiska standarden ICES-003.

5.3. Europa: EG-försäkran om överensstämmelse

Den här produkten uppfyller kraven i följande EU-direktiv: EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV 2014/53/EU (direktivet om radioutrustning). Efterlevnad av det här 
direktivet innebär överensstämmelse med de harmoniserade EU-standarder som anges i 
EG-försäkran om överensstämmelse.


