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1. Вступ

Дякуємо вам за те, що ви обрали систему миття та дезінфекції інструменту (СМД) HYDRIM 
M2 G4. 

Система HYDRIM M2 G4 спроектована відповідно до вимог міжнародних стандартів 
ISO15883-1 та -2, що визначають якість систем миття та дезінфекції. Система HYDRIM 
дозволяє підготувати забруднений інструмент для стерилізації швидко та з дотриманням 
санітарних вимог. Перед використанням системи уважно прочитайте цю Інструкцію 
користувача. Завдяки цьому система служитиме безвідмовно протягом тривалих років. 
Система HYDRIM M2 G4 застосовується лише у цілях, зазначених у цій Інструкції. Нецільове 
використання HYDRIM може бути небезпечним. Виробник не несе відповідальності за 
ушкодження внаслідок нецільового використання.

Для того, аби пристрій виконував покладені на нього функції, необхідно дотримуватися 
інструкцій з користування, технічного обслуговування та заміни. Усі товарні знаки, 
зазначені у цій інструкції, є власністю відповідних власників. В конструкцію системи 
HYDRIM вносяться зміни та удосконалення. В зв'язку з цим зміст цієї Інструкції може бути 
змінено без завчасного попередження.

До встановлення та обслуговування системи HYDRIM M2 G4 може бути допущений лише 
кваліфікований технік. Цей пристрій належить до числа пристроїв категорії монтажу 2. 
Перед підключенням пристрою працівник, відповідальний за встановлення, повинен 
переконатися, що напруга та частота в мережі електропостачання відповідають 
характеристикам, зазначеним в інструкціях з монтажу. Пристрій може бути підключений 
лише до роз'єму з клемою заземлення. Доводимо до відома, що цей пристрій вважається 
повністю від'єднаним лише у випадку відключення від роз'єму електричної лінії, або при 
положенні розмикача «OFF». Перед проведенням будь-яких ремонтних робіт необхідно 
від'єднати пристрій.
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2. Важлива інформація

На пристрої знаходяться наступні символи: 

 Обережно: Гаряча поверхня та/або гаряча пара

 Обережно: Небезпека ураження електричним струмом. Від'єднайте від мережі живлення

 Обережно: Можливе ураження оператора

 Медичний виріб

У цій Інструкції зустрічаються наступні символи:

 Ця ситуація може стати причиною виходу з ладу механічної частини.

 Важлива інформація.

 Обережно: Можливе ураження оператора.
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3. Відмова від відповідальності

До постачання запасних деталей або послуг, або до технічного обслуговування системи 
HYDRIM M2 G4, дозволяється долучати лише уповноважений персонал. Компанія 
SciCan не несе відповідальності за випадкові, особливі або опосередковані види 
пошкоджень внаслідок технічного або іншого обслуговування системи HYDRIM M2 G4 
неуповноваженим персоналом, або внаслідок використання обладнання або деталей, 
виготовлених третьою стороною, у тому числі за втрату прибутку, будь-які комерційні, 
економічні втрати або втрати внаслідок травм персоналу.

Ніколи не знімайте кришку з пристрою. Ніколи не просувайте об'єктів через отвори або 
щілини у корпусі. Це може стати причиною пошкодження пристрою та/або виникнення 
небезпеки для оператора. 

При нецільовому використанні пристрою засоби безпеки можуть бути неефективними.

До роботи з пристроєм допускається лише уповноважений та навчений персонал. 

Засоби для чищення можуть діяти як подразники. Не допускайте контакту з очима та 
ротовою порожниною. 

Ніколи не ставайте, не сідайте на не спирайтеся на відкриті дверцята. Пристрій може 
нахилитися та травмувати користувача. 

Перед додаванням солі для пом'якшення, розчинів або перед проведенням рутинного 
технічного обслуговування пристрою завжди вимикайте пристрій (положення OFF). 

Власник не повинен допускати до роботи з пристроєм будь-яких осіб, що не входять до 
числа навченого та уповноваженого персоналу. 

Компанія СкіКан постійно тримати пристрій увімкненим (положення вимикача ON), 
зокрема коли персонал відсутній у приміщенні, або коли не встановлено механізму, що 
перекриває постачання води. Увімкнений пристрій (положення вимикача ON) активує 
зливний насос у випадку проникнення води у камеру в результаті будь-якої несправності.

Для роботи з системою HYDRIM M2 G4 використовується виключно розчин для чищення 
HIP™. У випадку використання інших детергентів / розчинів для чищення пристрій 
може працювати з порушеннями. Крім того, пристрій HYDRIM M2 G4 пройшов атестацію 
тільки при використанні розчину для чищення HIP™. Інші детергенти / мийні засоби 
можуть пошкодити пристрій, інструменти, призвести до надлишкового піноутворення 
та скасування гарантії. Не використовуйте розчинників при роботі з пристроєм. Не 
допускайте дітей молодшого віку або неуповноважений персонал до роботи з пристроєм 
або до елементів керування.

Про будь-які серйозні випадки повідомляйте виробника та/або компетентний орган у 
місці, в якому проживає користувач та/або пацієнт.
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4. Інструкції щодо встановлення

Встановлення

Встановлення пристрою повинен виконувати лише технічний працівник, ухвалений 
виробником. Залучення неухваленого працівника може стати причиною анулювання гарантії.

Під час встановлення необхідно заправити пристрій усіма розхідними матеріалами, 
виходячи з необхідності. Слід переконатися, що це зроблено перед тим, як вмикати пристрій. 
Інформація з догляду та технічного обслуговування наведена у Розділі 6.

Вашому постачальникові повинен бути надісланий окремий контрольний перелік для 
проведення попереднього монтажу. Перед затвердженням процедури встановлення 
ознайомтеся з ним.

Дверцята

Зовнішній вигляд пристрою

Кришка

Верхня 
завантажувальна сітка 

(варіант) Вимикач
 

Сенсорний 
екран

 

Роз'єм USB
 

Відсік для 
реагентів

Нижня 
захисна 
планка

Верхні рейки

Нижні рейки

Нижня 
завантажувальна сітка 

(варіант)

Вид ззаду

Вхідний патрубок 
очищеної води 

Вхідний патрубок  
гарячої води 

Роз'єм для кабелю 
живлення

Роз'єм EthernetРоз'єм Ethernet

Роз'єм для підключення Роз'єм для підключення 
принтерупринтеру

Зливний Зливний 
патрубокпатрубок

Відсік запобіжникаВідсік запобіжника

Вхідний патрубок  
холодної води 
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4. Інструкції щодо встановлення (продовження)

4.1 Захист довкілля

Утилізація упаковки та виведених з експлуатації виробів

Виріб постачається в картонній коробці. Розберіть її та відправте на вторинну переробку 
чи утилізуйте відповідно до муніципальних вимог.

Що робити з пристроєм, виведеним з експлуатації

Не викидайте виведені з експлуатації системи миття та дезінфекції разом з іншим 
побутовим сміттям. Це негативно впливатиме на стан довкілля та здоров'я людей.  
Пристрій використовується в закладах охорони здоров'я, відповідно, з ним пов'язана 
небезпека розповсюдження інфекцій. Також до його складу входять деякі матеріали 
багаторазового користування, котрі можна вилучити та використати у виробництві 
інших продуктів. Зверніться до ваших місцевих органів влади по інформацію щодо 
політики та програм утилізації електронних пристроїв. Перед затвердженням процедури 
встановлення ознайомтеся з ними.
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4. Інструкції щодо встановлення (продовження)

4.2 Якість води

Якість води, що використовується у пристрої HYDRIM для чищення інструментів, має 
величезне значення для досягнення задовільного результату чищення та для захисту 
інструментів та внутрішніх елементів системи від забруднення.

У питній воді, як правило, містяться домішки розчинних солей. Кількість розчинених 
солей у значній мірі залежить від географічного положення, і вони здатні залишати плями, 
розводи та ознаки корозії на інструментах на внутрішніх частинах системи HYDRIM. 
Основними розчинними солями, серед усіх інших, є солі заліза, марганцю, хлориди та 
карбонат кальцію (CaCO3). Вони впливають на результат чищення за допомогою системи 
чищення та дезінфекції.

Солі заліза та марганцю здатні відкладатися на поверхні інструментів та внутрішніх 
частин системи HYDRIM у вигляді помаранчевих та коричневих або чорних плям. 
Хлориди переважно призводять до появи знебарвлення, плям, роз'їдання та лущення. 
Якщо на інструментах або внутрішніх частинах системи HYDRIM M2 G4, наприклад, на 
стінках камери, будуть помічені плями або барвники, для визначення причини цього 
необхідно виконати аналіз води. Може виникнути необхідність у встановленні системи 
очищення води з метою зменшення концентрації розчинених у воді солей та покращення 
ефективності очищення за допомогою системи HYDRIM.

Карбонат кальцію є основним чинником, що визначає жорсткість води та залишає білі 
плями або розводи. Система HYDRIM оснащена вбудованим пристроєм пом'якшення 
води, котрий необхідно відрегулювати виходячи з фактичної жорсткості води. 
Рекомендовані параметри регенерації наведено у Розділі 4.3 цієї Інструкції.

Перед тим, як користуватися системою HYDRIM, компанія СкіКан рекомендує провести 
аналіз води та записати в документах з попереднього та остаточного встановлення 
значення жорсткості, величину pH та провідність води для користування у майбутньому. 

ВАЖЛИВО: Система пом'якшення води HYDRIM зменшує жорсткість води шляхом 
вилучення карбонату кальцію. Якщо результат аналізу води покаже, що жорсткість води 
виходить за межі діапазону корекції, або якщо причиною розводів та плям на поверхні 
інструментів або стінках камери є інші розчинені солі, може постати необхідність у 
застосуванні додаткових систем очищення води.
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4.3 Аналіз якості води

Система HYDRIM M2 G4 оснащена вбудованим 
пристроєм пом'якшення води, котрий 
необхідно відрегулювати виходячи з фактичної 
жорсткості води. Для визначення жорсткості 
місцевої води виконайте наступні дії:

1. Комплект для аналізу води, що додається 
до вашої системи HYDRIM, містить три 
тест-смужки для аналізу води у пакетах. 
Відберіть зразок води у місці, де буде 
встановлено пристрій. 

2. Відкрийте один пакет, витягніть тест-
смужку та занурте її у воду. 

3. Порівняйте колір смужки зі шкалою 
на зворотній стороні пакету. Визначте 
жорсткість води відповідно до таблиці на 
упаковці комплекту для аналізу води. 

4. Увімкніть пристрій та натисніть кнопку 
Settings (налаштування) головного меню. 

5. Перейдіть до меню налаштувань та 
виберіть пункт «Set Regeneration» 
(відрегулювати регенерацію). 

6. За допомогою стрілок догори та донизу 
задайте рівень пом'якшувача води для 
регенерації, виходячи з даних таблиці 
жорсткості води, наведеній у цьому 
розділі. Якщо показник жорсткості води 
знаходиться між двома значеннями, 
керуйтеся вищим показником.

7. Відкрутіть кришку контейнеру для 
пом'якшувача води, розташовану у 
нижній правій частині камери, та залийте 
щонайменше 1 літр води. Засипте сіль 
у контейнер для солі (максимум 1 кг / 
2,2 фунти).

8. Міцно закрутіть кришку та запустіть один повний робочий цикл без завантаження 
інструментів. При поганій герметизації з'являться ознаки корозії.

*Важливо: Результати аналізу за допомогою тест-смужки точні лише в діапазоні показників до 250 ppm. Якщо 
показники за результатами аналізу з тест-смужкою перевищують показник у 250 ppm, та/або якщо система HYDRIM 
встановлюється у місцевості з поганою якістю води, наполегливо рекомендується провести більш глибокий та 
точний аналіз води у випробувальній лабораторії. 
 

4. Інструкції щодо встановлення (продовження)

Water Hardness Conversion and salt regeneration levels  

  
°dH  US  
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PPM  
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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 

M2 Regeneration Levels

>540>30.3 >31.6
Water 

treatment 
required

Water hardness and salt regeneration levels

(mg Ca CO3/Litre)

Additional 
Water 

treatment 
required

>540>30.3 >31.6
Additional 

Water 
treatment
required

*



10

5. Користування

5.1 Рекомендації щодо обробки інструменту
Система HYDRIM M2 G4 призначена для очищення та термічної дезінфекції (в залежності від 
обраного типу циклу) стоматологічного та медичного інструменту загального призначення.

Рівень дезінфекції (A0=3000) дозволяє зменшити кількість життєздатних мікроорганізмів в 
продукті до рівня, прийнятного для подальшого поводження або користування продуктом, 
в залежності від вимог, накладених регіональними або державними керівними органами. 
Керівні органи можуть визначати більш суворі вимоги на територіях, за стан яких вони несуть 
відповідальність.

При обробці неінвазивних виробів медичного призначення SciCan рекомендує 
проводити кінцеву стерилізацію після очищення в системі HYDRIM M2 G4, 
згідно з місцевими інструкціями. При обробці інвазивних виробів медичного 
призначення, наприклад, наконечників бормашин, кінцева стерилізація повинна 
бути проведена після обробки в системі HYDRIM M2 G4.

Перед тим, як помістити інструмент в камеру HYDRIM та використати 
необов'язковий перехідник наконечника, зверніться до інструкцій виробника щодо 
переробки на предмет придатності до чищення у пристрої термічної дезінфекції. За 
наявності сумнівів зверніться по консультацію до виробника інструменту.

В якості прикладів медичних та стоматологічних інструментів, придатних до чищення та 
дезінфекції за допомогою HYDRIM M2 G4, можна навести наступні:

 •  Скелери, шпателі та затискачі з нержавіючої сталі.

 •  Ретрактори, голкотримачі, шкірні гачки, хірургічні пінцети, ножиці, кюретки з нержавіючої 
сталі та інші інструменти з нержавіючої сталі, що не містять глибоких виїмок.

Для отримання найкращого результату інструменти, обробка яких проводиться за 
допомогою пристрою HYDRIM M2 G4, повинні мати наступні характеристики:

 •  Термостійкість в діапазоні температур до 96°C

 •  Стійкість до корозії при дії високої температури та в лужному середовищі.

 •  Придатність до процедур промивання

Обробка мікрокератомів, фако-трубок, оптоволоконних пристроїв та 
електричного обладнання за допомогою пристрою HYDRIM заборонена.
Інструменти з нікелевим покриттям, або інструменти, що містять алюміній 
або анодований кольором алюміній, а також інструменти для одноразового 
застосування, непридатні для обробки за допомогою пристрою HYDRIM.
HIP™ (розчин для чищення з властивостями захисту інструментів для системи 
HYDRIM ) ретельно підібраний за складом так, щоб забезпечити виняткову 
сумісність матеріалів в широкому діапазоні металів та типів покриття. Проте 
інструменти деяких виробників або покриття інструментів можуть бути несумісні.
Зверніться до виробника інструменту з питаннями щодо рекомендованих 
процедур чищення. 
Загалом чищення інструментів з вуглецевої сталі та хромованих інструментів за 
допомогою пристрою HYDRIM не рекомендується.
При обробці малих або легких об'єктів за допомогою системи HYDRIM користуйтеся 
решіткою з кришкою (інвентарний номер 01-108294 у каталогу SciCan).
Не поміщайте стоматологічні бори в камеру HYDRIM.
За допомогою пристрою HYDRIM M2 G4 дозволяється проводити обробку 
лише зовнішньої поверхні наконечників бормашин з тримачем наконечників 
(9 наконечників, інв. № 01-113113S, або 21 наконечник, інв. № 01-113112S).
Після користування інструментом необхідно відразу очистити його від 
матеріалів, що затвердівають, наприклад, цементів, амальгам та композитів. 
Пристрій HYDRIM нездатний очистити інструмент від таких матеріалів. 
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5.2 Корисні поради для найкращого результату чищення за 
допомогою пристрою HYDRIM M2 G4:

•  Перед обробкою інструментів за допомогою пристрою HYDRIM проведіть його чистку 
від цементів, композитів та амальгам.

•  Користуйтеся лише таким приладдям, наприклад, сітками, касетами, рамками та 
штативами, для розкладання інструменту, котре спеціально спроектовано для системи 
HYDRIM M2 G4.

•  Користуйтеся приладдям виключно згідно з призначенням. Наприклад, не кладіть 
шарнірний інструмент на касети; користуйтеся штативом для шарнірного інструменту.

•  Якщо є можливість, розберіть інструмент.

•  Уникайте складання інструменту один на один. Кожен інструмент повинен бути 
вкладений окремо.

•  Усі інструменти повинні бути поміщені в пристрій миття та дезінфекції таким чином, щоб 
забезпечити ефективне промивання усіх поверхонь. Будь-яка поверхня, закрита від 
води та детергенту, залишиться неочищеною.

•  Шарнірний інструмент перед вкладанням на сітки або на штатив для шарнірного 
інструменту необхідно повністю відкривати (PN 01-110409S). Закритий шарнірний 
інструмент залишиться неочищеним.

•  Трубчастий інструмент (аспіраційні трубки) та інші пустотілі інструменти вкладайте 
на штатив для вертикального розташування інструменту (PN 01-110411S). Не кладіть 
трубчастий інструмент (аспіраційні трубки) та інші пустотілі інструменти горизонтально 
на сітки або касети, та забезпечте безперешкодне протікання рідини через порожнину 
інструменту.

•  Встановлюйте штативи та інші предмети з увігнутими формами під таким кутом, щоб 
рідина омивала усю поверхню.

•  Не допускайте перевантаження пристрою HYDRIM. 

•  Переконайтеся у правильності налаштувань пристрою HYDRIM.

 – Переконайтеся, що розпилювальні щітки не забруднені.

 – Переконайтеся, що сітчасті фільтри у системі зливу з камери не забруднені.

•  Для належної якості очищення обробку інструменту за допомогою пристрою 
HYDRIM необхідно проводити якомога раніше. Якщо негайне очищення неможливе, 
рекомендується проводити обробку інструменту за програмою P1, промивання та 
витримування, відразу після використання для лікування пацієнта.

•  Після чищення та ремонту або заміни інструменту оглядайте його на предмет чистоти та 
відсутності пошкоджень (корозія, зміна характеру матеріалу), якщо є така необхідність



12

5. Користування (продовження)

5.3 Опис циклів HYDRIM M2 G4

Температура дезінфекції Р3 визначає мінімальну гарантовану температуру у будь-який 
час протягом дезінфекції у будь-якій точці камери для обробки. Проте температура 
дезінфекції встановлена на рівні близько 93°C, при відключенні нагрівача за температури 
94°C та його увімкненні за температури 92°C.

Унікальна конструкція пристрою HYDRIM M2 G4 передбачає пропускання повітря від 
двигуна висушувача через мийні щітки. Мийні щітки обертаються протягом другої фази 
швидкісного висушування. За допомогою такої унікальної функції пристрій HYDRIM M2 G4 
запобігає потраплянню крапель води на висушений інструмент при його вийманні.

ПРИМІТКА: стандартом ISO 15883-1 визначена наступна залежність температури і часу при вологій термічній 
дезінфекції: 

«При	проведені	процедури	вологої	термічної	дезінфекції	передбачається,	що	протягом	певного	періоду	за	певної	
температури	спостерігатиметься	прогнозований	летальний	вплив	на	стандартизовану	популяцію	мікроорганізмів.	
Процесу	вологої	термічної	дезінфекції	можна	досягнути	за	допомогою	методу	A0,	де	використовується	інформація	
про	летальність	окремого	процесу	за	різних	температур	з	метою	оцінювання	загальної	летальності	циклу	та	
вираження	цього	у	вигляді	еквівалентного	періоду	експозиції	за	визначеної	температури».

* Не є циклом миття. Після циклу промивання та витримування завжди проводьте цикл чищення.

** Тривалість циклу залежить від температури та тиску води, що подається.

*** Розхід води враховує фазу висушування.

Цикл Попереднє 
миття Миття Проміжне 

ополіскування Промивання Висушування
Загальна 

тривалість** без 
висушування

Розхід води
 

P0 – Цикл 
машинного 
чищення
Без початкового зливу.

<30ºC 
(холодна)

3-10 хвилин
(за замовчанням 

3 хвилини)

Н/З Н/З <30ºC (холодна)
2 хвилини Н/З 6 хвилин

  16 л

P1 – Цикл 
промивання та 
витримування*
Використовуйте для 
запобігання висиханню 
матеріалу на поверхні 
інструменту, якщо 
чищення не буде 
проводитися протягом 
однієї години.

<30ºC 
(холодна)

3-10 хвилин
(за замовчанням 

3 хвилини)

Н/З Н/З
60ºC

1 хвилина
Н/З 18 хвилин

  16 л

P3 – Цикл 
посиленого 
чищення
Використовуйте для 
обробки сильно 
забрудненого 
інструменту та касет.

<30ºC 
(холодна)

3-10 хвилин
(за замовчанням 

3 хвилини)

50ºC
5-15 хвилин

(за 
замовчанням 

9 хвилин)

<60ºC/140°F
1 хвилина

90ºC
5 хвилин

20-60 хвилин
(за замовчанням 

30 хвилин)

60 хвилин
  40 л***
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5.4 Рекомендовані типи завантаження.

Цільове призначення пристрою M2 G4 полягає у чищенні та дезінфекції інструменту для 
загальноклінічного застосування, переважно в галузі стоматології та загальної медицини. 
За допомогою пристрою M2 G4 можна проводити обробку різних комбінацій інструментів, 
в залежності від наступних чинників:

 •  Розміру медичного кабінету

 •  Типів процедур, що проводяться за одиницю часу

 •  Спеціалізації медичного кабінету

 •  Методик поводження з інструментом

Проілюструвати усі можливі комбінації дуже важко, тому ми нижче наведемо приклади 
найбільш типових зразків компонування сіток, рекомендованого завантаження 
інструментів загального призначення, та завантаження для найбільш несприятливих 
випадків, стосовно яких проведено випробування та атестацію пристрою.

Для попередження отримання травми, наприклад, проникаючого ураження, 
поводьтеся з інструментом обережно. Дотримуйтесь прийнятих на місцях 
постанов з охорони здоров'я та техніки безпеки, покликаних попередити 
надзвичайні ситуації, нанесення шкоди здоров'ю та травматизацію.

5.4.1 Сітки та приладдя

Дотримуйтеся рекомендацій виробника інструментів стосовно чищення та 
догляду. При завантаженні пристрою вкладайте окремі інструменти так, щоб 
вони не контактували одне з одним. Інструменти з увігнутими поверхнями або 
порожнинами слід вкладати так, аби вода могла вільно стікати.

Зразок завантаження:

Приклад 1: суцільні прямі та шарнірні інструменти

Приклад 2: суцільні прямі інструменти

Наприклад:  
скальпелі, ножиці, 
кюретки, екскаватори, 
плагери, тощо.

Наприклад:  
щипці, долота, зонди, 
скелери, тощо.
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Приклад 8: перехідники для наконечників / тримач наконечників

Приклад 7: лотки для інструментів

Приклад 6: комплекти інструментів в касетах - половинне завантаження

Приклад 5: комплекти інструментів в касетах - повне завантаження

Приклад 4: маленькі та розбірні інструменти

Наприклад: Двокомпонентні дзеркала, ручки скальпелів, тощо.  

Наприклад: кісткові рашпілі, плагери, кюретки, екскаватори, тощо.

Наприклад: кісткові рашпілі, плагери, кюретки, екскаватори, тощо.

Наприклад: стоматологічні наконечники, турбіни, пустотілі трубки, тощо.
Тримач наконечників призначений для миття або термічної дезінфекції 
зовнішньої поверхні наконечників. Перехідник наконечників 
призначений для чищення внутрішньої порожнини. 

Приклад 3: шарнірні інструменти, суцільні інструменти та інструменти з порожниною

Наприклад: скелери, 
кюретки, респатори, 
цільноформовані 
дзеркала, аспіраційні 
трубки, тощо.

Наприклад: скелери, 
кюретки, респатори, 
цільноформовані 
дзеркала, аспіраційні 
трубки, тощо.
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5. Користування (продовження)

5.4.2 Типи пробного вкладання.

Нижче наведені дві конфігурації вкладання для типового випробування пристрою M2 G4. 

Пристрій M2 G4 атестовано щодо наступних стандартних типів вкладання. Наведені два 
типи вкладання становлять собою розповсюджені типи вкладання у стоматологічному 
кабінеті, хоча також можливі багато інших типів вкладання. У випадках, коли тип 
вкладання відрізнятиметься від стандартного, необхідно та рекомендовано провести 
атестацію на місці за участі фахівця зі встановлення. Якщо один з затверджених на 
підприємстві варіантів вкладання використовується у стоматологічному кабінеті, і це 
можна документувати ілюстраціями та/або відповідними документами, необхідність у 
вихідній атестації на місці може бути відсутня.

Тип пробного вкладання 1

Шарнірні інструменти, суцільні інструменти та 
інструменти з порожниною.

•  2 x 01-110411S - вертикальний штатив для 
інструменту

•  2 x 01-108232S - довга сітка

Тип пробного вкладання 2

Комплекти інструментів в касетах - повне 
завантаження

•  Верхня рамка - 1 x 01-109963S - штатив-касета,  
повне завантаження + 5 x 8x11x1 касет для 
інструменту

•  Нижня рамка - 1 x 01-109963S - штатив-касета,  
повне завантаження + 5 x 8x11x1 касет для 
інструменту
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5. Користування (продовження)

5.4.3 Для HYDRIM передбачені наступні опціональні компоненти:

Штатив для п'яти 8” x11” 
(203 x 280 мм) касет, для 
верхньої або нижньої 
рамки.
Повнорозмірний (1/1).  
Інв. номер 01-109963S

Сітка з кришкою. 
Четвертинного формату (1/4). 
Інв. номер 01-109966S

Штатив для п'яти касет 
середнього розміру, для 
верхньої або нижньої рамки. 
Половинного формату (1/2).
Інв. номер 01-109964S

Гігієнічна сітка для 
окремого вкладання 
інструменту. 
Четвертинного формату (1/4). 
Інв. номер 01-109967S

Штатив для чотирьох 11” x 14” 
(280 x 368 мм) касет, для 
верхньої або нижньої рамки. 
Повнорозмірний (1/1). 
Інв. номер 01-109965S

Сітка STATIM 5000. 
Інв. номер 01-107241

Штатив для шарнірного 
інструменту. Інв. номер 01-
110409S

Довга сітка.
Інв. номер 01-108232

Сітка STATIM 2000. 
Інв. номер 01-107240

Штатив для рамок 
половинного формату.
Інв. номер 01-110412S

Штатив для вертикального 
встановлення 
інструменту.
Інв. номер 01-110411S

Штатив з перехідником для 
наконечника / 
аспіраційної трубки.
Інв. номер 01-114405S

Повнорозмірна сітка.
Інв. номер 01-111958

Тримач наконечників
9 наконечників 
Інв. номер 01-113113S
21 наконечник 
Інв. номер 01-113112S
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5.5 Сенсорний екран HYDRIM M2 G4

Налаштування

Відкрити дверцята

Зв'язок з мережею  
(зеленого кольору за 

наявності підключення)

Статус USB  
(зеленого кольору в 

активному стані)

Програми

Пом'якшувач води,  
рівень детергенту  

та стан дверцят

5. Користування (продовження)
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5.6 Меню налаштувань

5. Користування (продовження)

Швидкість 
підключення

Вибір EOL CR/LF

Вибір режиму 
регенерації

Контрастність екрану

Тема

Віддалений екран

Інструкції

Затримання 
інструкцій

Віддалений доступ

Підготовка для 
транспортування

Налаштування принтеруМова

Країна

Дата/Час

№ пристрою

Налаштування мережі

Обнулення лічильника 
висушування

Обнулення лічильника  
LCS

Зберігач екрану

Температура C/F

Сигнали клавіатури

Гучність сигналів

P0 Чищення

Вибір тривалості  
висушування

Вибір тривалості миття

Кількість циклів

Активований процес

Користувач

     Користувач      Технічний 
персонал

           Налашту-
вання
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5. Користування (продовження)

5.7 Вибір мови

Повідомлення на екрані HYDRIM можуть виводитися на різних мовах. Для зміни мови 
виконайте наступні операції:

1. 

2. Перейдіть до пункту Language  та зробіть вибір.

3. На екрані LANGUAGE натискайте кнопки  для переходу по списку доступних 
мов. Після вибору необхідної мови натисніть кнопку  для збереження вибору та 
повернення до меню налаштувань. 

5.8 Вибір країни

1. 

2. Перейдіть до пункту Country  та зробіть вибір.

3. Введіть з клавіатури назву країни та натисніть EN  для вибору. Натисніть кнопку   
для збереження та повернення до меню налаштувань. 

5.9 Встановлення часу

1. Date / Time

2. Перейдіть до пункту Date / Time  та виберіть пункт TIME.

3. На екрані TIME введіть за допомогою клавіатури поточний час. Натисніть кнопку EN  для 
збереження та   для повернення до меню налаштувань.

 ПРИМІТКА: Якщо пристрій HYDRIM під'єднано до мережі, необхідно також вказати 
часовий пояс. Увійдіть у підпункт меню Time, виберіть пункт Time Zone та вкажіть ваш 
часовий пояс. 

4. Для зміни формату відображення часу на 12-годинний (за замовчанням встановлено 
24-годинний формат) увійдіть у меню Setup та виберіть за допомогою кнопок 

 пункт TIME 12/24 і переключіть на 12. Натисніть кнопку  для збереження та 
повернення до меню налаштувань.

5. Для активації функції переходу на літній час (DST) увійдіть в меню Setup та перейдіть 
за допомогою кнопок  до пункту DST ON/OFF. Натискайте кнопки  для 
активації або деактивації функції, після чого натисніть кнопку  для збереження та 
повернення до меню Setup.
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 5.10 Встановлення дати

1. Date / Time

2. Перейдіть до пункту Date / Time  та виберіть пункт DATE.

3. На екрані DATE введіть за допомогою клавіатури поточну дату. Натисніть кнопку EN  для 
збереження та   для повернення до меню налаштувань.

4. Для зміни формату дати поверніться до меню Setup та перейдіть за допомогою кнопок  
 до пункту DATE FORMAT. Виберіть цей пункт та дотримуйтеся інструкцій на 

екрані для вибору необхідного формату дати. Натисніть кнопку  для збереження та 
повернення до меню налаштувань. 

5.11 Призначення ідентифікаційного номеру пристрою

1. 

2. Перейдіть до пункту Unit No  та зробіть вибір.

3. Введіть за допомогою клавіатури ідентифікаційний номер, що складається максимум 
з 3 цифр. Натисніть кнопку EN  для збереження та  для повернення до меню 
налаштувань.

5.12 Обнулення лічильника висушування

При заміні фільтру HEPA необхідно обнулити лічильник висушування. Для обнулення 
лічильника виконайте наступні операції:

1. 

2. Перейдіть до пункту Reset Drying Counter  та зробіть вибір.

3. Для обнулення виберіть пункт Default 0.

5.13 Налаштування тривалості періоду до активації зберігача екрану
Для зміни тривалості періоду до активації зберігача екрану виконайте наступні операції: 

1. 

2. Перейдіть до пункту Screensaver  та зробіть вибір.

3. За допомогою кнопок  виберіть необхідну тривалість. Коли буде виведено 
необхідне значення, натисніть на нього. Натисніть кнопку  для збереження та 
повернення до меню налаштувань. 

5. Користування (продовження)
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5.14 Вибір шкали вимірювання температури

1. 

2. Перейдіть до пункту Temperature C/F  та зробіть вибір.

3. За допомогою кнопок  виберіть, в яких одиницях буде відображатися 
температура: за Цельсієм чи за Фаренгейтом. Натисніть кнопку  для збереження та 
повернення до меню налаштувань. 

5.15  Активація та деактивація функції звукового супроводу  
натискання клавіш

В пристрої HYDRIM передбачена функція подання звукового сигналу при натисканні клавіш. 
Для деактивації цієї функції виконайте наступні операції:

ПРИМІТКА: При деактивації функції звукового супроводу натискання клавіш інші 
попереджувальні сигнали та повідомлення про перебіг циклу деактивовано НЕ БУДЕ.

1. 

2. Перейдіть до пункту Beep ON/OFF  та зробіть вибір.

3. За допомогою кнопок  виберіть варіант ON або OFF та натисніть на відповідну 
кнопку. Натисніть  для збереження та повернення до меню Setup. 

5.16 Налаштування гучності сигналу натискання клавіш
За необхідності налаштування гучності сигналу натискання клавіш виконайте наступні 
операції:

1. 

2. Перейдіть до пункту Beep Volume  та зробіть вибір.

3. За допомогою кнопок  виберіть необхідну гучність. Натисніть на обраний варіант. 
 Натисніть  для збереження та повернення до меню Setup. 

5. Користування (продовження)
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5.17 Налаштування режиму регенерації солі
Режим регенерація солі встановлюється виходячи з твердості місцевої води. Інструкції з 
вибору необхідних налаштувань викладені у розділі 4.3, Аналіз якості води. Для встановлення 
режиму регенерації солі виконайте наступні операції:

1. 

2. Перейдіть до пункту Set Regeneration  та зробіть вибір.

3. За допомогою кнопок  змінюйте значення. За замовчанням встановлено 1. 
Натисніть кнопку  для збереження та повернення до меню налаштувань. 

5.18 Регулювання контрастності екрану
Сенсорний екран калібровано виходячи з інтенсивності освітлення у стандартному 
стерилізаційному центрі. За необхідності регулювання контрастності у вашому офісі 
виконайте наступні операції:

1. 

2. Перейдіть до пункту  LCD-Contrast  та зробіть вибір.

3. За допомогою кнопок  виберіть необхідну контрастність. Коли буде обрано 
необхідне значення, натисніть на нього. Натисніть кнопку  для збереження та 
повернення до меню налаштувань. 

5.19 Зміна теми сенсорного екрану
Теми сенсорного екрану (тобто піктограми та фоновий колір) можна змінити шляхом вибору з 
завданих варіантів. Для зміни теми виконайте наступні операції:

1. 

2. Перейдіть до пункту Theme  та зробіть вибір.

3. На екрані  Change Theme   за допомогою  прогортайте доступні варіанти.  
При прогортанні відображається по одному варіанту теми. Натисніть кнопку  для 
вибору теми та повернення до меню Setup.

5. Користування (продовження)



23

5.20 Створення імені користувача
Можна створити до чотирьох унікальних імен користувача. Для створення імені користувача 
виконайте наступні операції:

1. 

2. Перейдіть до пункту User  та зробіть вибір.

3. Для призначення імені користувача натисніть  User Name  та введіть ім'я за 

допомогою клавіатури (до 12 символів). Для збереження натисніть EN .

5.21 Створення PIN-коду користувача
На екрані User PIN можна створити до чотирьох PIN-кодів користувача. Для створення PIN-
коду виконайте наступні операції:

1. 

2. Перейдіть до пункту User  та зробіть вибір.

3. Для призначення PIN-коду користувача виберіть пункт  User PIN  та введіть з 
цифрової клавіатури необхідне значення (до 4 символів). Для збереження натисніть EN  та 

 для переходу до екрану підтвердження.

4. Якщо уся інформація, виведена на екран підтвердження, буде вірною, натисніть ОК для 
повернення до екрану User PIN. Для виправлення коду виберіть необхідний User PIN та 
повторіть описані вище процедури.

5. Користування (продовження)
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5.22 Налаштування примусової процедури виконання процесу
Якщо активована функція примусової процедури виконання процесу, користувачам 
необхідно на момент завершення циклу ввести PIN-код. Для використання функції примусової 
процедури виконання процесу необхідно спочатку задати User ID та PIN. Процедури 
створення User ID та PIN описані у розділах 5.20 та 5.21. Для активації примусової процедури 
виконання процесу виконайте наступні дії:

1. 

2. Перейдіть до пункту Process Enforced  та зробіть вибір.

3. За допомогою кнопок  активуйте (ON) або деактивуйте (OFF) функцію примусової 
процедури. Натисніть кнопку  для збереження вибору та повернення до меню Setup.

ПРИМІТКА: Зупинити виконання циклу  
може будь-який користувач, навіть якщо  
функцію примусового виконання процесу  
активовано. Проте буде збережено інформацію  
про те, що цикл зупинено неуповноваженим  
користувачем.

5.23 Підключення до мережі
Пристрій HYDRIM M2 G4 оснащено роз'ємом Ethernet 10/100Base-T, розташованим в задній 
частині. Для підключення пристрою HYDRIM до мережі за допомогою рутера виконайте 
наступні операції:

1. Під'єднайте ваш мережевий кабель до роз'єму Ethernet в задній частині пристрою. Якщо 
у вашому кабінеті використовується рутер, він автоматично призначить пристрою IP-адресу. 
Червоний хрест на піктограмі мережевого підключення означає, що пристрій не підключено. 
Жовта мітка означає, що пристрою призначено IP-адресу, проте він не підключений до мережі 
Інтернет, і можливість відправлення електронної пошти відсутня. Зелена мітка означає, що 
підключення до мережі Інтернет налаштовано вірно, і пристрій може відсилати електронні 
повідомлення.

ПРИМІТКА: За деяких обставин, якщо не використовується рутер, наприклад, у випадках 
користування службою Windows Network Sharing, може виникнути потреба у встановленні 
окремої, або статичної, ІР-адреси. Для призначення статичної ІР-адреси зверніться до вашого 
мережевого адміністратору. 

2. На головному екрані натисніть на піктограму мережевого підключення. На екрані Network 
буде відображено про підключення вашого пристрою HYDRIM, у тому числі ІР-адресу. 

5. Користування (продовження)
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3. Для переходу на веб-портал вашого пристрою введіть ІР-адресу, виведену на сенсорний 
екран, в адресний рядок будь-якого цифрового пристрою, що має змогу відкривати веб-
сторінки. Якщо піктограма Network активна (наприклад, при відправленні електронного 
повідомлення), вона змінить колір на зелений.

ПРИМІТКА: При підключенні до мобільного пристрою користуйтеся QR-кодом.

ПРИМІТКА: Тривалість підключення може бути різною, в залежності від швидкості передачі 
даних по мережі, і початкове підключення може зайняти деякий час.

5.24 Підключення до бездротової мережі
Моделі HYDRIM підтримують функцію бездротового зв’язку для підключення пристроїв до 
мережі G4, тим самим надаючи альтернативу підключенню через дротове з’єднання, яке 
також доступне для пристроїв HYDRIM M2 G4. Модуль Wi-Fi HYDRIM M2 G4 забезпечує просте 
налаштування та безпечне підключення до мережі G4.

1. На головному екрані натисніть значок мережі.

2. Виберіть Wi-Fi, виберіть мережу та введіть пароль.

Примітка: налаштування підключення можна змінювати в будь-який час

 

5. Користування (продовження)
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5.25 Проведення циклу
Перед використанням вашого пристрою HYDRIM переконайтеся, що увімкнено подачу 
води, і ємкість з розчином для чищення HIP™ встановлена і під'єднана правильно, після чого 
виконайте наступні операції:

 Цикл буде почато.

Цикл розпочнеться зі зливу рідини з пристрою. Індикатор на екрані  
вказує на виконання циклу. Під індикатором вказано етап циклу 
(напр., заповнення, промивання). Завжди буде відображено 
орієнтовний час до завершення циклу (у хвилинах). Цей показник 
буде збільшуватися або зменшуватися, в залежності від виконання 
поточного циклу.

 Цикл завершено.

Коли цикл буде завершено, на екран буде виведено назву програми 
та повідомлення «Cycle Complete»; при цьому пристрій тричі 
подасть звуковий сигнал. Натисніть «ОК» та відкрийте дверцята. Для 
витягування інструментів надягайте рукавички. Після завершення 
усіх циклів будьте обережними, оскільки інструменти, рамки, сітки 
та касети можуть бути гарячими.  Перед пакуванням/стерилізацією 
інструменту огляньте його на предмет забруднень.

4. Вкладіть інструменти на сітки або 
касети, поставте у камеру пристрою 
та закрийте дверцята. 

4

5. Виберіть необхідний 
цикл (при використанні 
касет, обробці шарнірних 
інструментів або сильно 
забруднених інструментів 
вибирайте цикл посиленої 
чистки).

5

6. Натисніть START.6

7

8

2. Щоб почати, торкніться  
екрану.

2 3. За необхідності натисніть  
UNLOCK (розблокувати).

31 Увімкніть пристрій.

5. Користування (продовження)
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5.26 Переривання/скасування циклу

Дверцята пристрою HYDRIM при 
проведенні циклу блокуються. 
При натисканні кнопки STOP цикл 
переривається, без можливості 
повторного запуску. Буде виведено 
повідомлення «Draining. Please wait» 
(Зачекайте: триває злив). Рідину з 
пристрою буде злито. Після цього буде 

виведено повідомлення        «Instruments not processed» (обробка 
інструменту не виконана). Натисніть ОК. Відкрийте дверцята, 
натиснувши кнопку  . Виймаючи інструменти, надягайте рукавички. 
Будьте обережними, оскільки інструменти, рамки, сітки та касети 
можуть бути гарячими. Для гарантії належної обробки інструменту 
цикл необхідно провести повторно. 

ПРИМІТКА: Якщо перервано фазу висушування при виконанні циклу, критичні етапи 
циклу будуть проведені, і на екран буде виведено повідомлення «Cycle Complete. Drying 
interrupted» (Цикл завершено. Процес висушування перервано).

5.27 Додаткові функції меню користувача та налаштувань 
Для доступу до меню користувача або налаштувань виконайте наступні операції:

 Чищення камери
Цей цикл проводиться періодично для видалення відкладень солей на 
стінках камери та на штативах. Перед початком циклу залийте 1,0 літр 
оцту в камеру. Натисніть «Cleaning» (очищення). Буде проведено цикл 
очищення, подібний до стандартного циклу миття. Якщо не проводити 
очищення камери, це може стати причиною корозії. 

АБО
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Гвинт

Пластина

5.28 Відкриття дверцят у випадку відсутності електропостачання

У випадку збою електропостачання переконайтеся, що пристрій від'єднано від 
електричної мережі. Зніміть захисну пластину HYDRIM. За допомогою викрутки відкрутіть 
гвинти та підніміть пластину догори та до себе. Для відкривання дверцят потягніть за 
кільце. Будьте обережні! В камері пристрою можуть бути залишки води, сам пристрій 
може бути гарячим. Користуватися інструментами, що не пройшли повний цикл чищення, 
заборонено; необхідна повторна обробка. Встановлюючи захисну пластину на місце, 
переконайтеся, що кабель заземлення закріплено.

Кабель заземлення

Кільце

5. Користування (продовження)

 Кількість циклів

За допомогою цього лічильника 
користувач може дізнатися, скільки 
циклів виконано на пристрої HYDRIM. 
Натисніть на лічильник циклів, і 
буде відображено кількість циклів 
(завершених та перерваних). Можливість 
обнулення цього лічильника не 
передбачена. Для повернення до 
попереднього меню торкніться стрілки 
вліво.

 Інструкції

Користувачі можуть ознайомитися 
з ілюстрованими інструкціями 
з проведення стандартного 
обслуговування, наприклад, 
заправляння розчином для чищення.



29

6. Зберігання та завантаження інформації про цикл

В пристрої HYDRIM M2 G4 встановлено систему ведення журналу даних, в якому зберігається 
інформація по кожному циклу, успішно завершеному або перерваному, протягом усього 
терміну служби пристрою. Ви можете отримати доступ до цієї інформації з сенсорного екрану, 
через веб-портал або за допомогою USB-накопичувача.

6.1 Отримання інформації через сенсорний екран
1. Натисніть піктограму USB на головному меню.

2. Пристрій реєструє до п'яти останніх успішних циклів та п'яти останніх невдалих циклів.

 Після того, як ви оберете цикл зі списку, буде відображено інформацію про цикл у 
форматі, подібному до роздрукованого на папері.

3. За допомогою стрілок прогортайте та прочитайте дані.

ПРИМІТКА: Незалежно від того, чи підключений USB-накопичувач, ви завжди будете бачити 
інформацію про п'ять останніх успішних циклів та п'ять останніх невдалих циклів.

За допомогою веб-порталу HYDRIM M2 G4 ви можете отримати доступ до інформації про 
цикл, збереженої у пам'яті HYDRIM, з вашого комп'ютеру. Для підключення вашого пристрою 
HYDRIM див. розділ 5.23, Підключення до мережі.
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6.2  Отримання інформації про цикл за допомогою резервної копії на 
USB-накопичувачі

Для перенесення інформації, збереженої у пам'яті пристрою, можна використати USB-
накопичувач. Рекомендується проводити цю процедуру раз на тиждень. Для передачі даних 
через USB-інтерфейс виконайте наступні операції:

1. Підключіть USB-накопичувач до роз'єму USB.

2. Пристрій HYDRIM запам'ятовує, які дані вже були перенесені на USB-накопичувач, і 
автоматично буде копіювати тільки нові дані. Дані, збережені у пам'яті пристрою HYDRIM, 
можна копіювати лише один раз. Для доступу до вже перенесеної інформації користуйтеся 
функціями веб-порталу.

3. Коли індикатор активності вашого USB-пристрою припинить миготіти, або коли піктограма 
USB на екрані змінить колір з миготливого зеленого на сірий, витягніть USB-пристрій та 
скопіюйте інформацію на свій комп'ютер.

ПРИМІТКА: При виборі піктограми USB-накопичувача у головному меню ви зможете 
переглянути інформацію лише про п'ять останніх завершених циклів та п'ять останніх 
неповних циклів. Для перегляду інформації про усі цикли, збережену на USB-накопичувачі, 
скористуйтеся вашим комп'ютером.

ПРИМІТКА: Якщо ви загубили ваш USB-накопичувач, та бажаєте перенести журнал циклів 
вашого пристрою на інший накопичувач, виконайте наступні операції:

1. Підключіть новий USB-накопичувач до роз'єму USB.

2. Виберіть піктограму USB.

3. На екрані інформації про цикл знову виберіть піктограму USB.

4. Натисніть «Copy», і пристрій скопіює усю інформацію на USB-накопичувач.
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6.3 Налаштування принтеру / системи реєстрації даних

На задній панелі пристрою HYDRIM M2 G4 знаходиться роз'єм RS-232, за допомогою якого 
можна підключитися до зовнішнього принтеру або пристрою реєстрації даних SciCan. 
Нижче наведений перелік моделей принтерів, що пройшли випробування на сумісність 
з HYDRIM. Для додавання або змінення принтеру або пристрою реєстрації даних SciCan 
виконайте наступні операції:

Перед під'єднанням вимкніть пристрій HYDRIM та принтер або пристрій реєстрації даних. 

1.  Після під'єднання принтеру 
або пристрою реєстрації даних 
увімкніть HYDRIM та натисніть i 
для переходу до екрану меню.

2.  В меню «Setup» виберіть пункт 
«Printer Selection».

3.  Якщо підключено принтер, 
виберіть пункт «Serial Printer»; 
якщо підключено пристрій 
реєстрації даних СкіКан, 
виберіть пункт «USB Flash/
MSD». Для повернення до меню 
«Setup» натисніть стрілку вліво.

4.  В меню «Setup» виберіть пункт 
«Baud rate» (швидкість передачі 
даних). 

5.  Виберіть необхідну швидкість 
(рекомендовані значення 
швидкості передачі наведено у 
таблиці нижче). Для повернення 
до головного меню натисніть 
стрілку вліво.

6.  Переконайтеся, що дата та час 
правильно налаштовані (меню «Setup» - «Date / Time»)

7.  Тепер HYDRIM буде передавати інформацію про перебіг циклу на обраний пристрій.

Модель принтеру

Послідовний 
порт 

Швидкість 
передачі

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

Пристрій реєстрації даних 
SciCan

Послідовний 
порт 

Швидкість 
передачі

Для змінного накопичувача 9600

6. Зберігання та завантаження інформації про цикл
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7.1 Розчин для чищення HIP™

Інструкції з безпечного поводження та заміни розчину HIP™ у пристроях для миття та 
миття і дезінфекції SciCan HYDRIM.

Розчин HIP™ використовується у розведеному стані в якості детергента для чищення 
хірургічних інструментів в лінійці пристроїв для миття та миття і дезінфекції HYDRIM.

Це безбарвна рідина, майже без запаху, повністю розчинна у воді.

Показник рН знаходиться у межах 9,3-9,8, відповідно, середовище розчину слабо лужне. 
Таким чином, при роботі з розчином під час його заряджання у пристрій, а також при 
видаленні та утилізації пустого контейнеру, необхідно дотримуватися правил техніки 
безпеки.

Рекомендовані запобіжні заходи при роботі з розчином HIP™.

•  Завжди надягайте непошкоджені рукавиці з натурального каучуку або бутилкаучуку, 
нітрилу або неопрену. (оптимальним варіантом є хірургічні рукавиці).

•  Завжди користуйтеся захисними окулярами.

• Забезпечуйте захист відкритих ділянок шкіри та рук.

•  При попаданні розчину на одяг зніміть його та обробіть уражену ділянку шкіри 
відповідно до вимог паспорту безпеки (опубліковано на інтернет-сторінці СкіКан:  
http://www.scican.com)

•  При роботі з матеріалом дотримуйтеся вимог належної санітарної практики. Під час 
роботи з матеріалом не вживайте їжі та напоїв.

•  Після роботи з продуктом зніміть рукавиці та утилізуйте їх. Помийте руки перед зняттям 
захисних окулярів.

•  При роботі з продуктом HIP™ не користуйтеся засобами індивідуального захисту, що 
застосовуються у клінічній діяльності.

•  Завжди переконуйтеся, що засоби індивідуального захисту, забруднені розчином HIP™, 
проходять належну чистку або утилізацію.

Для отримання докладної інформації щодо розчину HIP™, а також ваших 
даних COSHH / OSHA, зайдіть на інтернет-сторінку SciCan.com, де ви 
зможете переглянути або завантажити паспорт безпеки матеріалу у 
форматі PDF.
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7.2 Заміна розчину для чищення HIP™
Для заміни використовуйте лише розчин для чищення HIP™, котрий застосовується у 
розведеному вигляді в якості детергенту з метою чищення хірургічних інструментів у пристрої 
для чищення HYDRIM.

Це безбарвна рідина, майже без запаху, повністю розчинна у воді. Тим не менше, для 
безпечної роботи з цим розчином необхідно дотримуватися певних застережних заходів.  
Для отримання додаткової інформації див. Розділ 7.1, Розчин для чищення HIP™.

ПРИМІТКА: Для попередження розливів проводьте заміну розчину після того, як буде 
виведено відповідне нагадування, та надягайте при цьому рукавиці.

Коли на піктограмі пом'якшувача/детергента з'являється червоний хрест: Натисніть 
на піктограму та з'ясуйте, з чим пов'язана проблема: з рівнем пом'якшувача чи рівнем 
детергенту. За необхідності заміни розчину для чищення поруч з ним буде виведено 
червоний символ Х. 

Для заміни розчину для чищення виконайте наступні операції:

 7.2.1 Заміна розчину для чищення HIP™

В пристрої HYDRIM M2 G4 встановлено контейнер для розчину для чищення HIP™ об'ємом 
3,8 літри / 1 американський галон (інвентарний номер CS-HIPL). Використовуйте лише 
рекомендований розчин для чищення, оскільки пристрій HYDRIM пройшов випробування 
та атестацію тільки за використання HIP™.  Також перед першим користуванням HIP™ 
ознайомтеся з паспортом безпеки.

Для замовлення розчину для чищення HIP™ зверніться до вашого місцевого постачальника. 
Коли на екрані з'явиться повідомлення «No detergent», це означає, розчин закінчився, і його 
необхідно замінити. Для попередження розливів проводьте заміну розчину після того, як буде 
виведено відповідне нагадування, та надягайте при цьому рукавиці.

1. Відкрийте дверцята відсіку для розчину для чищення (див. рисунок 1 нижче).

2.  Витягніть пустий контейнер для розчину та розверніть його у вертикальне положення (так, 
щоб роз'єм був розташований зверху).

3.   Від'єднайте роз'єм розчину для чищення, відкрутивши його проти годинникової стрілки 
(див. рисунок 2 на наступній сторінці).

4.   Витягніть пустий контейнер та передайте на утилізацію/переробку, згідно з місцевими 
правилами.
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5.   За необхідності змийте засохлий реагент, зануривши роз'єм у посудину з водою.

6. Помістіть новий контейнер з розчином на дверцята відсіку (див. рисунок 3 нижче).

7. Відірвіть язичок на картонній упаковці (див. рисунок 4 нижче).

8.  Витягніть шийку внутрішнього пакету з розчином та закріпіть її на упаковці 
(див. рисунок 5а). Відкрутіть кришку.

9.  Під'єднайте роз'єм розчину для чищення до нового контейнеру з розчином, закрутивши 
його за годинниковою стрілкою до упору (див. рисунок 5b). Увага: не допускайте перекосу 
різьби; це може пошкодити різьбу та стати причиною витоку розчину.

10. Вставте новий контейнер з розчином, повернувши його допереду в правильне положення 
на дверцятах відсіку (див. рисунок 6).

11.Закрийте дверцята відсіку розчину для чищення.

12. Натисніть на сенсорному екрані OK. Буде виведено повідомлення «Priming. Please wait» 
(заповнення системи, зачекайте).

13. Меню вибору циклу на екрані свідчитиме про завершення процедури заповнення і про 
готовність пристрою до роботи.

14.Перейдіть до наступного циклу.

Для активації насосу подачі розчину для чищення натисніть на піктограму пом'якшувача/
детергента на головному екрані. На екрані пом'якшувача/детергента натисніть червоний 
символ Х поруч з надписом «Detergent». Пристрій активує систему дозування, і коли буде 
готовим до роботи, на місці червоного символу Х з'явиться зелена мітка. 

ПРИМІТКА: Заповнити систему можна просто почавши цикл та вибравши пункт «Detergent 
Replaced» (детергент замінено), коли з'явиться відповідний запит. 

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 Рисунок 4 Рисунок 5 Рисунок 6



35

7.2.2 Заповнення резервуару для пом'якшувача води

Коли з'явиться повідомлення «salt level low»  
(низький рівень солі) або червоний символ X на  
піктограмі пом'якшувача/детергента, необхідно  
додати солі до резервуару. Для додавання солі  
виконайте наступні операції:

 1. Відкрутіть кришку контейнера для солі.

 2.  Засипте сіль у контейнер для солі до верху  
(максимум 1 кг / 2,2 фунти).

 3.  Щільно закрутіть кришку контейнеру для солі.

 4.  Запустіть один повний цикл, без закладання  
інструментів.

Важлива примітка:

  При першому заповненні контейнеру для солі НЕОБХІДНО додати 
щонайменше 1 літр води перед додаванням солі.

  В установці пом'якшення використовується тільки одна таблетка солі. 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати подрібнену сіль, наприклад, кухонну, 
оскільки це може стати причиною забруднення пристрою.

  Сіль для пом'якшення води можна також замовити в СкіКан. Зверніться до 
вашого місцевого постачальника.

7.3 Заміна повітряного фільтру

Коли з'явиться повідомлення «Replace Air Filter» (замініть повітряний фільтр), необхідно 
замінити фільтр HEPA. Щоб продовжити використовувати пристрій HYDRIM, натисніть OK. 
Як можна скоріше зверніться до служби технічного обслуговування. Заміну повітряного 
фільтру слід проводити кожні 600 циклів.

7.4 Чищення пристрою HYDRIM M2 G4

Для чищення зовнішніх поверхонь та покриття сенсорного екрану користуйтеся м'якою 
тканиною, змоченою мильним розчином, або дезінфектантом для обробки поверхонь. Не 
користуйтеся агресивними хімічними сполуками.

При підготовці пристрою для транспортування або зберігання необхідно спустити 
забруднену воду з системи зливу.

Забруднена вода може містити деякі домішки біологічного походження. Для 
перекачування рідини користуйтеся механічними засобами. Надягайте одноразові гумові 
рукавиці. Утилізацію адсорбувального матеріалу проводьте згідно з правилами утилізації 
біологічних відходів.

7. Догляд та обслуговування (продовження)

Контейнер для солі
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7.5 Обслуговування фільтру та мийних щіток

7.6 Щорічне обслуговування

Якщо з'явиться повідомлення «Maintenance needed» (необхідність технічного 
обслуговування), це означає про потребу у проведенні щорічного обслуговування.  
Щоб продовжити використовувати пристрій HYDRIM, натисніть OK. Як можна скоріше 
зверніться до служби технічного обслуговування. Щорічне обслуговування повинне 
проводитися після того, як пройде 365 днів з моменту початкового встановлення 
пристрою або проведення попередніх робіт з обслуговування.

Обслуговування фільтру:

Щодня оглядайте фільтр в нижній частині 
камери на предмет забруднення, за 
необхідності очищуйте. Для очищення зніміть 
фільтр, промийте під краном та встановіть на 
місце. Переконайтеся, що при встановленні 
фільтр надійно встановлений у відсіку.

Обслуговування мийних щіток:

Якщо мийні щітки обертаються з перешкодами, 
промийте їх під краном та встановіть на 
місце. Для зняття верхньої щітки відкрутіть 
хомутик проти годинникової стрілки. Для 
зняття середньої або нижньої щітки відкрутіть 
хомутик за годинниковою стрілкою.

7. Догляд та обслуговування (продовження)

Мийні щітки

Фільтр
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8. Тестування та атестація приладу

Пристрій HYDRIM M2 G4 пройшов типові випробування та робочі випробування на 
підприємстві, згідно з вимогами EN ISO 15883-1/2. До пристрою докладається відповідне 
атестаційне свідоцтво.

Для гарантії безперервної ефективності роботи пристрою компанія SciCan рекомендує 
дотримуватися положень наступних протоколів періодичних випробувань.

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:

 •  У цьому документі вказані мінімальні вимоги, дотримання яких необхідне 
для роботи обладнання згідно зі специфікаціями. У деяких регіонах 
місцеві/державні керівні документи можуть вимагати додаткових 
випробувань та застосування протоколів атестації. Для отримання 
додаткової інформації зверніться до вашого постачальника або місцевих 
керівних органів системи охорони здоров'я. 

 •  Процедури зі встановлення, введення в експлуатацію, щорічного 
обслуговування та повторної атестації ПОВИННІ ПРОВОДИТИСЯ атестованим 
технічним персоналом компанії SciCan. При недотриманні цих вимог 
результати наступних режимів випробувань можуть бути недійсними.

Рекомендовані протоколи періодичних випробувань наведені нижче:

• Випробування та атестація при введенні в експлуатацію / встановленні

 • Проводиться: затвердженим СкіКан інженером з встановлення/
обслуговування/випробувань.

  –  Атестація монтажу, робочі та експлуатаційні випробування згідно з протоколом 
SciCan зі встановлення 95-113756: «Вимоги щодо встановлення системи 
миття та дезінфекції HYDRIM M2 G4».

  – Навчання користувачів згідно з викладеними вище правилами.

• Щоденні випробування та перевірки (див. розділ 7а). 

 • Проводиться: користувачем

  – перевірка фіксації дверцят

  – перевірка обертання мийних щіток

  – перевірка герметичності дверцят

  – перевірка опірних пристосувань

  – перевірка та чищення фільтрів камери

  –  візуальний огляд (огляд під збільшенням) кожного об'єкту чищення на предмет  
залишків забруднень.

• Щорічні випробування

 • Проводиться: затвердженим SciCan інженером з встановлення/
обслуговування/випробувань.

  –  ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:  Перед повторною атестацією повинне бути 
проведене повне щорічне обслуговування (див. складений SciCan «Розклад 
профілактичного обслуговування 95-113756»).
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8a. Інструкції для користувача з випробувань

Перевірка фіксації дверцят

Це випробування проводиться для гарантії того, що дверцята не відкриються під час 
проведення циклу, або цикл не буде розпочато при відкритих дверцятах. Для того, аби 
переконатися у належній роботі цих функцій, виконайте наступні дії: - спробуйте відкрити 
дверцята за допомогою ручки відразу після початку циклу. Увага: НЕ НАМАГАЙТЕСЯ 
робити це під час обертання мийних щіток та/або коли температура води вища за 
температуру довкілля! Дверцята не повинні відкриватися. 

 • спробуйте запустити цикл при відкритих дверцятах. Цикл не повинен запускатися.

Якщо результат випробування буде незадовільним, негайно зупиніть пристрій та 
зверніться до вашого постачальника для проведення технічного обслуговування.

Перевірка обертання мийних щіток.

Ця перевірка проводиться шляхом візуального огляду через скляні дверцята під час 
проведення циклу, або перевіркою вручну на предмет руху щіток при перебуванні 
пристрою в режимі очікування. Якщо під час роботи мийні щітки рухаються з 
перешкодами або повільно, зніміть їх та проведіть чистку і огляд на предмет забруднення 
(див. Розділ 6.5).

Перевірка герметичності дверцят.

Проведіть візуальний огляд герметизації дверцят на предмет зношення або забруднення. 
За наявності ознак зношення або ушкодження зверніться до вашого постачальника для 
технічного обслуговування.

Перевірка опірних пристосувань.

Проведіть візуальний огляд опірних пристосувань (рамок) на предмет зношення та 
пошкодження. Переконайтеся, що рейки рухаються вільно по усій довжині.

Перевірка та чищення фільтрів камери.

Зніміть, огляньте та проведіть чистку, згідно з інструкціями у розділі 7.5.

Візуальний огляд кожної партії об'єктів для чищення на предмет залишків 
забруднення.

Пристрої миття та дезінфекції спроектовані таким чином, аби забезпечити відсутність на 
поверхні інструментів відкладень, здатних негативно вплинути на процес стерилізації. 
Необхідно проводити візуальний огляд кожної партії інструментів для чищення, під 
збільшенням, до проведення стерилізації, для переконання у відсутності залишків 
забруднень на поверхні інструментів.

За наявності залишків забруднень інструмент не вважається чистим, і підлягає повторній 
обробці у СМД до проведення стерилізації.

Примітка: деякі матеріали, що здатні затвердівати, наприклад, цементи та композити, 
на поверхні інструментів не видаляються при СМД або ультразвуковому чищенні. За 
наявності цих матеріалів на поверхні інструментів може виникнути необхідність у 
застосуванні абразивного чищення.
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9. Усунення несправностей

Несправність Можлива причина та шляхи усунення

Інструмент недостатньо 
чистий

•  Не допускайте надмірного навантаження на касети або сітки 
для інструментів.

•  Не встановлюйте занадто велику кількість касет у HYDRIM.
•  Перевірте стан фільтрів та мийніх щіток на предмет 

забруднення. 
•   Якщо проблему не вдається усунути, зверніться по 

допомогу до служби підтримки

Сенсорний екран / Пристрій 
не вмикається

•  Переконайтеся, що кнопка вимкнення знаходиться в 
положенні ON.

•  Переконайтеся, що електричний штекер міцно 
встановлений у роз'ємі електричної мережі.

• Зверніться по допомогу до служби підтримки.

Мийні щітки не обертаються •  Зніміть мийні щітки, проведіть їх чистку та встановіть на місце.

Дверцята не відчиняються •  Цикл не завершено. 
•  Цикл перервано, і рідина ще не спущена з пристрою.

Збільшена тривалість 
робочих циклів

•   Недостатня температура води. Переконайтеся, що 
температура гарячої води, що подається, знаходиться у 
рекомендованому діапазоні.

•  Переконайтеся, що трубки гарячої та холодної води не 
замінено місцями.

З'являється повідомлення 
«No detergent», незважаючи 
на наявність реагенту у 
контейнері.

•  Переконайтеся, що трубки не перетиснуті.
•  Недостатньо реагенту для проведення наступного циклу. 

Замініть контейнер з реагентом.

Погана якість висушування

•  Збільшіть тривалість висушування (меню користувача).
•  Замініть фільтр HEPA.
•   Не допускайте надмірного навантаження на касети або сітки 

для інструментів.
•  Перевірте стан мийніх щіток на предмет забруднення.

При завершенні циклу 
виводиться повідомлення 
«printing», хоча до системи 
не підключено принтеру або 
пристрою реєстрації даних.

•  Переконайтеся, що в меню «Setup», пункт «Printer / USB 
setup» (розділ 6.3) вибрано варіант «serial».

Принтер не друкує

•  Переконайтеся, що принтер увімкнено, і у ньому наявний 
папір

•  Переконайтеся, що в системі вказана правильна модель 
принтеру та швидкість передачі (Розділ 6.3).

•   Переконайтеся, що принтер підключено до пристрою HY-
DRIM та роз'єму мережі живлення.
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9. Усунення несправностей (продовження)

Несправність Причина Вирішення

CF1 Помилка 
нагрівання води  

Температура води не досягає 
необхідного значення за 
вказаний час

Зверніться до технічної служби.

CF2 Помилка 
заповнення  камери

Камера не заповнюється 
водою за вказаний час.

Переконайтеся, що трубки для подачі 
води не перетиснуто. Відкрийте клапани 
подачі води.

CF3 Помилка 
вимірювання 
температури в камері

Вийшов з ладу сенсор. Зверніться до технічної служби.

CF4 Помилка спуску 
води

Не відбувається спуск води з 
пристрою.

Переконайтеся, що зливні трубки не 
перетиснуто. Переконайтеся, що фільтри 
в нижній частині камери не забруднені.

CF5 Помилка 
дезінфекції

Під час фази дезінфекції 
температура опустилася нижче 
температури дезінфекції.

Зверніться до технічної служби.

CF7 Перервано цикл Виконання циклу перервано. Відновіть живлення пристрою та 
перезапустіть цикл

CF9 Системна помилка Програмна помилка або 
несправність плати. Зверніться до технічної служби.

CF13 Помилка 
контролю температури

Показники другого датчику 
температури 
вийшли за межі діапазону.

Зверніться до технічної служби.

CF14 Надмірно висока 
температура води

Температура води на етапі 
попереднього миття занадто 
висока.

Перевірте стан під'єднань води в задній 
частині пристрою.
Зверніться до технічної служби.

CF15 Переповнення 
резервуару для води

Спрацював датчик 
переповнення

Перезапустіть програму.
Зверніться до технічної служби.

CF16 Надмірно 
висока температура 
оточення

Температура пристрою занадто 
висока, або перегрівання

Перевірте стан вентиляторів.
Переконайтеся у відповідності вимогам 
до вентиляційного простору, згідно з 
передмонтажною документацією (SD-356)
Зверніться до технічної служби.

CF19 Помилка 
датчику тиску Вийшов з ладу датчик тиску.

Перезапустіть програму. Якщо проблему 
не усунено, зверніться до технічної 
служби.

CF20 Помилка 
системи конденсації Пристрій не охолоджується.

Переконайтеся, що трубки для подачі 
води не перетиснуто.
Зверніться до технічної служби.

CF21 Помилка 
системи дозування

Помилка системи подання 
реагентів.

Затягніть кришку контейнеру для 
детергенту. 
Перевірте на предмет витоку.
Зверніться до технічної служби.

CF25 Помилка Vref Системна помилка. Зверніться до технічної служби.

CF28 Відсутній тиск 
води

Недостатнє поступлення води 
під час циклу.

Переконайтеся, що трубки для 
подачі води не перетиснуто. 
Відкрийте клапани подачі води.
Перевірте на предмет витоку.
Зверніться до технічної служби.

Повідомлення про помилки
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10. Гарантія

Обмежена гарантія

Компанія СкіКан гарантує, що пристрій HYDRIM M2 G4, що наданий новим та у 
незмінному стані, протягом одного року не вийде з ладу при звичайній експлуатації 
внаслідок дефекту матеріалів або виконання, за винятком випадків очевидного 
нецільового використання, порушення правил експлуатації або аварійної ситуації. 
Якщо протягом зазначеного періоду пристрій вийде з ладу через вказані дефекти, буде 
проведено ремонт або заміну, на вибір СкіКан та без додаткових витрат, несправних 
елементів, за умови, що компанію СкіКан поінформують у письмовому вигляді протягом 
тридцяти (30) днів з дати такої відмови, а також за умови, що несправні деталі будуть 
повернені компанії СкіКан за попередньої оплати.

Ця гарантія матиме силу у випадках, якщо до продукту буде докладено оригінальний 
рахунок на закупівлю в авторизованого постачальника СкіКан, і в такому рахунку буде 
вказано серійний номер пристрою та чітко зазначена дата купівлі. Інша супровідна 
документація не має сили. Після завершення одного року усі гарантійні зобов'язання 
СкіКан та інші зобов'язання в контексті якості продукту будуть вважатися виконаними, 
відповідно усі види відповідальності будуть скасовані, і в подальшому не буде 
застосовуватися жодних заходів або висуватися жодних звинувачень у невиконанні 
гарантійних зобов'язань на адресу SciCan.

СкіКан не покладає на себе будь-яких гарантійних зобов'язань, не вказаних явним чином 
у цьому документі, та будь-яких уявних гарантійних зобов'язань або завірень стосовно 
експлуатаційних характеристик, та будь-яких судових справ чи порушень умов контракту, 
за винятком викладених тут положень, котрі могли б виступити наслідком припущень, 
дії закону, стандартів торгівлі або ведення ділових операцій, у тому числі уявних гарантій 
придатності до комерційної реалізації або певного застосування, у відношенні будь-яких 
продуктів, виготовлених компанією СкіКан.

Для реєстрації гарантії на ваш продукт в компанії СкіКан зайдіть на інтернет-сторінку 
Scican.com, виберіть відповідну країну та натисніть на вкладку Register Your Warranty.
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11. Специфікації

12. Табличка з серійним номером

Застосовні стандарти EN ISO 15883, частина 1 і 2

Висота (висота стандартного пристрою) 850 мм

Висота (висота зменшеного пристрою) 820 мм

Ширина 598 мм

Глибина (дверцята закриті) 600 мм

Глибина (дверцята відкриті) 1200 мм

Маса 90 кг

Необхідний зазор, зверху, з боків та знизу >10 мм

Максимальний рівень шуму при роботі < 78 дБА

Вхідний патрубок для води G 3/4”

Тиск води на вході 2-5 бар

Злив 3/4”

Максимальна величина розходу води при зливі 47 л/хв

Максимальна температура води при зливі 70°C

Максимальна твердість води 30,3 dH, 31,6 US GPG, 540 PPM 

Максимальна провідність води 844 мкСм/см

Показник рН Від 6,8 до 8,5

Об'єм резервуара для солі-пом'якшувача 1,0 кг

Категорія монтажу обладнання II

Напруга 230-240 В змін. струму ± 10%

Частота 50 Гц або 60 Гц, * вимоги конкретного пристрою вказані 
на паспортній табличці.

Номінальна потужність 2,5 кВт

Запобіжник 13 А

Робочий діапазон температур Від +5°C до +40°C

Максимальна відносна вологість 80% за температури до 31°C
50% за температури до 40°C

Максимальна висота над рівнем моря 2000 м

Ступінь забруднення обладнання 2

Максимальне відхилення від горизонтальної площини 2 мм

Вимоги до детергенту: Цільний розчин - тільки засіб SciCan HIP 
Замовляється окремо.

Витрати детергенту на цикл 96 мл

Розхід та температура обробки миття: 1,2% при 50°C

Замовляючи додаткові матеріали, запасні деталі або послуги, надайте інформацію, вказану 
у паспортній табличці (номер моделі, серійний номер, тощо).

Паспортна табличка знаходиться у нижній лівій частині задньої панелі пристрою HYDRIM 
M2 G4. Маленька табличка закріплена з лівої сторони дверцят відсіку для реагентів.
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13. ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ SciCan
Ця Угода про використання Програмного продукту СкіКан укладається на дату поставки 
(далі — «Дата набуття чинності») Замовнику обладнання, яке містить Програмний 
продукт СкіКан (далі — «Обладнання SciCan»). Угода укладається між компанією СкіКан 
Лтд., яка розташована за адресою: 1440 Дон Міллс-Роуд, 2nd Floor, Торонто, Канада, M3B 3P9 
(далі — «SciCan») і покупцем або орендарем Обладнання СкіКан і кожним із його кінцевих 
користувачів (які далі сукупно позначаються поняттям «Замовник»).  Під «Програмним 
продуктом SciCan» розуміють усе пропрієтарне програмне забезпечення СкіКан, яке 
міститься в Обладнанні СкіКан.

Ця Ліцензія на використання Програмного продукту СкіКан є повною угодою (далі — 
«Угода»), укладеною між СкіКан і Замовником щодо використання Програмного продукту 
СкіКан Замовником. Будь-яке замовлення на покупку, яке має на меті зміну або доповнення 
цієї Угоди, не розширює та не змінює умови цієї Угоди, навіть якщо його було підписано чи 
ініційовано компанією СкіКан.

ARTICLE 1 - ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

1.1 Визначення

(a) «Афілійована особа» — це будь-яка пов’язана особа, яка контролює діяльність 
Замовника, контролюється Замовником або перебуває під спільним контролем із 
Замовником.

(b) «Конфіденційна інформація» — це непублічна, конфіденційна комерційна 
інформацію кожної зі сторін, а в разі СкіКан — Програмний продукт СкіКан, Оновлення, 
Документація і вся інформація СкіКан, яку було позначено як конфіденційну або захищену 
авторськими правами на момент її розголошення.

(c) «Контроль» — це наявність прямих або непрямих повноважень щодо зміни або 
визначення напрямку управлінської діяльності та операційної політики організації через 
володіння голосуючими цінними паперами (щонайменше 51 % (п’ятдесят один відсоток) 
від загальної кількості голосуючих або пайових цінних паперів), через договір, голосуючий 
траст або іншим чином.

(d) «Документація» — це наші посібники користувача, що стосуються використання 
Обладнання СкіКан і цього Програмного продукту СкіКан, який надається разом з 
Обладнанням СкіКан.

(e) «Ліцензіари SciCan» — це треті сторони, які надали компанії СкіКан права на 
поширення їх програмного забезпечення.

(f) «Оновлення» — це зміни, внесені компанією СкіКан в Програмний продукт SciCan, 
які компанія SciCan, як правило, безкоштовно надає своїм замовникам, які мають поточну 
підписку на послуги підтримки та наразі сплачують за послуги підтримки, якщо вони 
надаються. З точки зору цієї Угоди Оновлення стають частиною Програмного продукту 
СкіКан.

ARTICLE 2 - ЛІЦЕНЗІЯ

2.1 Надання ліцензії

Відповідно до умов цієї Угоди компанія СкіКан надає Замовнику безстрокову, повністю 
оплачену, неексклюзивну ліцензію на використання Програмного продукту СкіКан 
виключно на об’єкті Замовника та виключно у зв’язку з експлуатацією Обладнання СкіКан 
для внутрішніх бізнес-цілей Замовника без права її передачі іншим особам.



44

ARTICLE 3 - ОБМЕЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

3.1 Обмеження

За винятком випадків, прямо передбачених цим документом, Замовник зобов’язується не 
вживати заходів і не давати дозволи, спрямовані на:

(a) копіювання або модифікацію Програмного продукту чи Документації СкіКан;

(b) зворотний інжиніринг, декомпіляцію, переклад, дизасемблювання або виявлення 
вихідного коду Програмного продукту СкіКан в цілому чи будь-якої його частини;

(c) поширення, розголошення, збут, оренду, лізинг або використання через бюро 
підписки, а також передачу третім особам Програмного продукту СкіКан або Документації, 
за винятком випадків, коли це є невід’ємною частиною продажу Обладнання СкіКан, яке 
містить Програмний продукт СкіКан;

(d) розкриття результатів тестування продуктивності Обладнання СкіКан або Програмного 
продукту СкіКан третім особам без попередньої письмової згоди компанії СкіКан;

(e) розкриття будь-яким третім особам будь-якого вихідного коду (якщо він є), наданого 
відповідно до цієї Угоди.

ARTICLE 4 - ОНОВЛЕННЯ

4.1 Оновлення

(a) Якщо Замовник створив обліковий запис, надав усю необхідну інформацію компанії 
СкіКан і (у відповідних випадках) оплатив передбачені збори за Оновлення, СкіКан надасть 
Оновлення для Програмного продукту СкіКан згідно з відповідною політикою СкіКан і 
процедурами загального застосування. У разі прийняття рішення про припинення надання 
Оновлень для Програмного продукту СкіКан компанія СкіКан направить Замовнику 
попереднє повідомлення щонайменше за 6 (шість) місяців. Замовник зобов’язується 
дозволити компанії СкіКан використовувати програмне забезпечення віддаленого доступу 
для вирішення наявних проблем або питань. Збори за Оновлення, якщо вони є, буде 
оформлено у вигляді щорічних рахунків, і зазначена в них сума підлягає попередній оплаті.

(b) Компанія СкіКан не зобов’язана надавати Оновлення або допомогу, якщо Замовник 
не здійснить будь-який необхідний платіж або іншим чином вирішить відмовитися від 
послуги Оновлення. Для того щоби відновити або продовжити надання послуг підтримки, 
Замовник зобов’язаний спочатку погасити компанії СкіКан актуальний на момент запиту 
щорічний платіж за послуги Оновлення, а також оплатити послуги Оновлення за всі 
попередні неоплачені періоди та дати згоду на завантаження всіх попередніх Оновлень на 
Обладнання СкіКан.

(c) Компанія СкіКан не зобов’язана надавати Оновлення (i) якщо Обладнання СкіКан 
або Програмний продукт СкіКан зазнали змін, пошкодження або модифікації; (ii) якщо 
Програмний продукт СкіКан має не актуальну на момент запиту або попередню за номером 
версію; (iii) якщо проблеми з Програмним продуктом СкіКан спричинено недбалістю 
замовника або іншими причинами, на які компанія СкіКан не має впливу; (iv) або якщо збій 
не вдається відтворити на об’єкті СкіКан або через віддалений доступ до об’єкта Замовника.

ARTICLE 5 - ПРАВО ВЛАСНОСТІ

5.1 Право власності

СкіКан зберігає за собою всі майнові та немайнові права та права пайової участі щодо 
Програмного продукту, Оновлень, Документації СкіКан і будь-яких їх копій. Якщо в цій 
Угоді прямо не вказано інше, ця Угода не надає жодних ліцензій, майнових і немайнових 
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прав або прав пайової участі щодо будь-яких товарних знаків, авторських прав, торгових 
найменувань або знаків обслуговування СкіКан.

ARTICLE 6 - ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЩОДО АВТОРСЬКИХ 
ПРАВ І ПАТЕНТІВ

6.1 Звільнення від відповідальності з боку компанії СкіКан

СкіКан зобов’язується забезпечувати захист і звільняти Замовника від відповідальності 
та будь-яких витрат (включно з обґрунтованою оплатою праці адвокатів), які виникають 
у зв’язку з позовами, що містять звинувачення в тому, що Програмний продукт СкіКан, 
наданий і використовуваний у рамках цієї Угоди, порушує зареєстроване авторське право 
або патент, якщо:

(a) Замовник повідомить про це компанію СкіКан у письмовому вигляді протягом 30 
(тридцяти) днів із моменту позову;

(b) СкіКан матиме повний контроль над судовим захистом і всіма відповідними 
перемовинами щодо врегулювання;

(c) Замовник надасть компанії СкіКан допомогу, інформацію та повноваження, необхідні 
для вжиття зазначених вище заходів.

Компанія СкіКан в розумному обсязі відшкодує витрати, понесені Замовником у зв’язку з 
наданням такої допомоги.

6.2 Виняток

Компанія СкіКан не несе матеріальної відповідальності за будь-якими позовами про 
порушення прав, якщо вони виникли у зв’язку з:

(a) використанням заміненої чи зміненої версії Програмного продукту СкіКан (за винятком 
змін або модифікацій, які було внесено компанією СкіКан або за вказівкою компанії СкіКан), 
якщо такого порушення прав можна було б уникнути в разі використання поточної не 
зміненої версії Програмного продукту СкіКан;

(b) комбінуванням, експлуатацією або використанням Програмного продукту СкіКан з 
апаратним забезпеченням, програмами або відомостями, які не було надано або іншим 
чином схвалено компанією СкіКан, якщо такого порушення прав можна було б уникнути 
в разі використання Програмного продукту СкіКан без цього апаратного забезпечення, 
програм або відомостей.

6.3 Обов’язок компанії СкіКан

Якщо компанія СкіКан вважає або припускає, що Програмний продукт СкіКан порушує 
права будь-яких осіб, або якщо Замовник отримав заборону на використання Програмного 
продукту СкіКан, вона може за власні кошти:

(a) змінити Програмний продукт СкіКан у такий спосіб, щоби він не порушував права 
інших осіб;

(b) або отримати для Замовника ліцензію та таким чином забезпечити подальше 
використання Програмного продукту СкіКан;

(c) або замінити Програмний продукт СкіКан іншим програмним забезпеченням, що 
відповідає розумним критеріям придатності для роботи з Обладнанням СкіКан;

(d) або, якщо всі зазначені вище заходи є нездійсненними з комерційної точки зору, 
анулювати ліцензію на Програмний продукт СкіКан, який порушує права інших осіб, 
і відшкодувати вартість відповідного Обладнання СкіКан, пропорційно розподілену 
протягом п’яти років від Дати набуття чинності.

6.4 Максимальна відповідальність за порушення прав
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Ця стаття 6 визначає максимальну відповідальність компанії СкіКан за порушення або 
незаконне привласнення прав інтелектуальної власності.

ARTICLE 7 - ГАРАНТІЯ

7.1 Гарантія

Компанія СкіКан гарантує, що вона має право та/або повноваження на надання ліцензії 
на Програмний продукт СкіКан. Виняткові заходи судового захисту Замовника у зв’язку 
з порушенням цього положення вказані в статті 6 (звільнення від відповідальності щодо 
авторських прав і патентів).

7.2 Функціональні можливості

Компанія СкіКан гарантує, що протягом 90 (дев’яноста) днів від Дати набуття чинності 
Програмний продукт СкіКан, якщо він не був змінений Замовником і якщо всі Оновлення 
було встановлено, буде (в усіх суттєвих аспектах) виконувати описані в Документації функції 
під час експлуатації на відповідному Обладнанні СкіКан.

7.3 Послуги

СкіКан залишає за собою право стягувати з Замовника оплату за послуги, що надаються 
компанією СкіКан у зв’язку зі зверненнями щодо несправностей, які відповідно до 
встановлених пізніше обставин було спричинено помилками операторів, відсутністю 
підготовки користувачів, перебоями в роботі електрообладнання на об’єкті Замовника, 
використанням програмного чи апаратного забезпечення, яке не було надано або 
рекомендовано компанією СкіКан, або будь-якими змінами чи доповненнями до Обладнання 
СкіКан і Програмного продукту СкіКан, які було внесено будь-яким іншим способом, окрім 
Оновлення, або особами, які не є співробітниками чи консультантами SciCan.

7.4 ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

НАВЕДЕНІ ВИЩЕ ГАРАНТІЇ Є ВИКЛЮЧНИМИ ТА ЗАМІНЮЮТЬ СОБОЮ БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ПРЯМІ ЧИ 
НЕПРЯМІ ГАРАНТІЇ, ВКЛЮЧНО З НЕПРЯМИМИ ГАРАНТІЯМИ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ, ПРИДАТНОСТІ 
ДЛЯ ПРОДАЖУ, ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ І ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ 
ЦІЛІ ВИКОРИСТАННЯ.

ARTICLE 8 - ОБМЕЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1 ОБМЕЖЕНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ статтею 6 (ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЩОДО АВТОРСЬКИХ ПРАВ І ПАТЕНТІВ), МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ SCICAN 
ЗА ЗБИТКИ ВІДПОВІДНО ДО ЦІЄЇ УГОДИ В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ СУМУ, 
ВИПЛАЧЕНУ ОДЕРЖУВАЧЕМ ЛІЦЕНЗІЇ НА КОРИСТЬ КОМПАНІЇ SCICAN ЗА ОБЛАДНАННЯ 
SCICAN, У ЗВ’ЯЗКУ З ЯКИМ ВИНИК ВІДПОВІДНИЙ ПОЗОВ. КОМПАНІЯ SCICAN ЗА ЖОДНИХ 
ОБСТАВИН НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, ОСОБЛИВІ ТА ІНШІ 
ЗБИТКИ, ЗОКРЕМА, ПОМІЖ ІНШИМ, ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО ВТРАТУ ПРИБУТКУ, НАВІТЬ 
ЯКЩО КОМПАНІЮ SCICAN БУЛО ПРОІНФОРМОВАНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. 
ЛІЦЕНЗІАРИ SCICAN ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСУТЬ МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, ОСОБЛИВІ, НЕПРЯМІ, ПОДАЛЬШІ, СУПУТНІ АБО ШТРАФНІ ЗБИТКИ, ЯКІ 
ВИНИКЛИ У ЗВ’ЯЗКУ З ЦІЄЮ УГОДОЮ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ ПОЗОВУ, 
ЯКИЙ ҐРУНТУЄТЬСЯ НА КОНТРАКТІ, ПРАВОПОРУШЕННІ ЧИ БУДЬ-ЯКОМУ ПРАВОВОМУ АКТІ. 
СТОРОНИ ПОГОДЖУЮТЬСЯ НА РОЗПОДІЛ РИЗИКУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, 
ЗАЗНАЧЕНОЇ В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ 8.1.

ARTICLE 9 - КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1 Збереження конфіденційності
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На підставі створення облікового запису СкіКан, який Замовник створює для реєстрації 
Обладнання СкіКан і отримання Оновлень, компанія СкіКан буде отримувати та володіти 
Конфіденційною інформацією та персональними даними, пов’язаними з Замовником. 
Інформація Замовника, яку отримує СкіКан, не містить топологію локальної обчислювальної 
мережі (далі — «ЛОМ») або інформацію про інші пристрої, підключені до ЛОМ.  Персональні 
дані, які отримує компанія СкіКан, включають у себе імена осіб, яким СкіКан може надсилати 
електронні листи у зв’язку з функціонуванням Обладнання СкіКан і Оновлень.  Кожна зі 
сторін визнає, що зважаючи на існуючі відносини, пов’язані з послугами ліцензування й 
Оновлення, вона може мати доступ до Конфіденційної інформації іншої сторони. Сторони 
погоджуються зберігати Конфіденційну інформацію одна одної в таємниці, як протягом 
терміну дії цієї Угоди, так і після її розірвання. Програмний продукт СкіКан вважається 
конфіденційним на безстроковій основі. Сторони погоджуються не надавати Конфіденційну 
інформацію одна одної в будь-якій формі будь-яким третім особам (за винятком їх 
співробітників або консультантів, з якими укладено угоду про нерозголошення) та не 
використовувати Конфіденційну інформацію одна одної в будь-яких цілях, за винятком 
тих, які передбачено цією Угодою. Кожна сторона зобов’язана вживати доцільних із 
комерційної точки зору заходів, щоби забезпечити нерозголошення та нерозповсюдження 
Конфіденційної інформації її співробітниками чи консультантами всупереч положенням цієї 
статті 9. Сторони погоджуються з тим, що положення цієї Угоди вважаються Конфіденційною 
інформацією.

9.2 Виняток

Незалежно від будь-яких положень, викладених у цій Угоді, жодна зі сторін не зобов’язана 
зберігати в таємниці будь-яку зазначену нижче інформацію:

(a) інформація, яка на момент розголошення стороні-одержувачу перебуває у відкритому 
доступі;

(b) інформація, яка після розголошення потрапляє у відкритий доступ, за винятком 
випадків порушення цієї Угоди;

(c) інформація, якою сторона-отримувач уже володіла на момент розголошення і яку не 
було прямо чи побічно отримано від розголошуючої сторони;

(d) інформація, яку сторона-отримувач може продемонструвати як результат своїх 
власних досліджень і розробок незалежно від розкриття розголошуючою стороною;

(e) інформація, яку сторона-отримувач одержує від третіх осіб, якщо цю інформацію 
не було одержано цими третіми особами від розголошуючої сторони на умовах 
конфіденційності;

(f) інформація, яку було отримано відповідно до чинного законодавства або за ухвалою 
суду, за умови, що інша сторона отримає завчасне повідомлення про наявність відповідного 
закону чи ухвали та матиме можливість вжити заходів (або спробувати вжити заходів) щодо 
виключення або обмеження отримання інформації таким шляхом.

ARTICLE 10 - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1 Застосовуване право та юрисдикція

Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законів провінції Онтаріо та 
застосовуваних федеральних законів Канади. Ця Угода в жодному разі не підлягає 
регулюванню відповідно до положень Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-
продажу товарів.

10.2 Повідомлення

Усі повідомлення повинно бути складено в письмовій формі та надіслано рекомендованим 
листом із повідомленням про отримання, експрес-доставкою кур’єром або факсом із 
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надсиланням підтвердження поштою. Надсилання здійснюється за адресами, вказаними 
на першій сторінці цієї Угоди, або за іншою адресою, яку будь-яка зі сторін може вказати 
в термін не менше 10 (десяти) днів до надсилання письмового повідомлення іншій 
стороні. Повідомлення для компанії СкіКан необхідно надсилати за ел. адресою privacy@
SciCan.com. Повідомлення вважається отриманим після доставки особисто в руки (у разі 
використання експрес-доставкою кур’єром або факсимільного зв’язку), або через 5 (п’ять) 
робочих днів після надсилання рекомендованим листом із повідомленням про отримання, 
або на наступний робочий день у разі надсилання факсом.

10.3 Передача прав і обов’язків

Замовник не може передавати свої права й обов’язки у зв’язку з цією Угодою (на підставі 
закону або іншим чином) або субліцензувати Програмний продукт СкіКан без попередньої 
письмової згоди SciCan. Однак замовник має право продавати або іншим чином 
відчужувати Обладнання СкіКан із Програмним продуктом СкіКан, завантаженим у його 
внутрішню операційну систему. Замовник визнає, що Оновлення будуть недоступні 
для будь-якого проданого чи відчуженого обладнання, якщо його покупець або 
отримувач не створить обліковий запис СкіКан для отримання Оновлень і не 
сплатить відповідні збори. Будь-яку заборонену операцію з передачі прав і обов’язків 
або субліцензування цього Програмного продукту СкіКан буде визнано недійсною та 
такою, що не має юридичної сили. Незважаючи на сказане вище Замовник має право після 
письмового повідомлення компанії СкіКан передавати права й обов’язки у зв’язку з цією 
Угодою або іншим чином переуступати їх Афілійованій особі Замовника за умови, що ця 
Афілійована особа погоджується дотримуватися положень цієї Угоди.

10.4 Юридичні витрати

Якщо для дотримання або тлумачення будь-якого з положень цієї Угоди потрібні будь-
які юридичні дії, включаючи арбітражний розгляд, сторона, яка виграла в суперечці, 
зобов’язується відшкодувати всі понесені у зв’язку з цим обґрунтовані витрати, включно з 
витратами на адвокатські послуги.

10.5 Надзвичайні забезпечувальні заходи

Кожна сторона визнає, що будь-яке порушення її зобов’язань щодо пропрієтарних прав 
іншої сторони або її ліцензіарів може завдати цій іншій стороні непоправної шкоди, щодо 
якої може бути вжито неналежних заходів правового захисту відповідно до закону, і що ця 
інша сторона та її ліцензіари матимуть право вимагати вжиття забезпечувальних заходів на 
додаток до всіх інших заходів правового захисту, які будуть їй доступні.

10.6 Заголовки

Заголовки статей і розділів наведено лише для зручності, вони не мають суттєвого впливу 
на тлумачення цієї Угоди.

10.7 Форс-мажорні обставини

Жодна зі сторін не несе відповідальність за невиконання своїх зобов’язань із причин, що 
знаходяться поза сферою її розумного контролю.

10.8 Автономність положень Угоди

Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано нечинним, сторони зобов’язуються 
замінити його відповідним чинним положенням, яке приблизно відповідає меті й 
економічному ефекту нечинного положення.

10.9 Збереження прав

Відсутність вимог будь-якої сторони щодо реалізації будь-якого свого права, передбаченого 
цією Угодою, не вважається відмовою відповідної сторони від її права на пред’явлення 
вимог щодо реалізації цього права або будь-яких інших прав у майбутньому.
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10.10  Внесення змін

Внесення змін до цієї Угоди може бути оформлено лише в письмовому вигляді та лише 
уповноваженими представниками кожної зі сторін.

10.11  Ексклюзивна Угода

Ця Угода замінює собою та скасовує будь-які попередні усні домовленості, письмові 
повідомлення або запевнення.
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14.  Wi-Fi - підлягає першочерговому ознайомленню
1. Регулятивна інформація — підлягає першочерговому 
ознайомленню

Перед використанням цього HYDRIM ознайомтеся зі змістом цього документа. Цей HYDRIM 
відповідає стандартам щодо радіочастотного випромінювання, стандартам безпеки та 
регулятивним положенням країн, які надали дозвіл на його імпортування.  Для отримання 
актуального списку затверджених країн зверніться до компанії СкіКан. Встановлення та 
використання HYDRIM слід проводити відповідно до наведених нижче інструкцій.

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА. Задля забезпечення відповідності вимогам FCC* та IC RF** 
щодо впливу радіочастотного випромінювання антена, що використовується для цього 
передавача, має бути встановлена на відстані не менше ніж 20 см від людей. Забороняється 
встановлювати та використовувати її поряд із будь-якою іншою антеною чи передавачем.

*FCC (Federal Communications Commission, Федеральна комісія зі зв’язку)

**IC RF (Industry Canada Radiofrequency, Положення Міністерства промисловості Канади щодо радіочастотного випромінювання)

2. Бездротовий адаптер HYDRIM

HYDRIM має модуль Wi-Fi IEEE 802.11b,g,n, що дозволяє користуватися функціями, які раніше 
були доступні лише для дротового інтерфейсу.

Бездротовий адаптер підтримує з’єднання з мережами IEEE 802.11b,g,n, WPA™ Personal та 
WPA2™ Personal (типи EAP*:  EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/
EAP-GTC, EAP-FAST). Модуль Wi-Fi працює в частотному діапазоні 2412−2462 МГц та має 
максимальну вихідну радіочастотну потужність 0,111 Вт.

*Extensible Authentication Protocol — розширюваний протокол автентифікації

Якщо пристрій HYDRIM підключено до мережі Wi-Fi, безпека з’єднання залежить від 
конфігурації інфраструктури бездротового зв’язку (маршрутизатора або точки доступу).

Забезпечення безпеки з’єднань Wi-Fi® є важливою складовою захисту ваших персональних 
даних. Мережа Wi-Fi з використанням WPA2™ одночасно забезпечує захист (ви можете 
контролювати, хто приєднується до мережі) та конфіденційність (передані дані не можуть 
бути прочитані іншими особами) даних під час їхньої передачі мережею. Для забезпечення 
максимальної безпеки ваша мережа повинна містити лише пристрої з новітніми 
технологіями безпеки — Wi-Fi Protected Access® 2 (WPA2). Пристрої Wi-Fi CERTIFIED™ 
використовують протокол WPA2. — Детальну інформацію див. на сторінці: http://www.wi-fi.
org/discover-wi-fi/security#sthash.tk28zkHJ.dpuf

Для максимального спрощення налаштувань більшість точок доступу, маршрутизаторів 
і шлюзів постачаються з назвою мережі (SSID) та обліковими даними адміністратора (ім’я 
користувача та пароль) за промовчанням. Ці налаштування за промовчанням необхідно 
змінити одразу після створення мережі. — Детальну інформацію див. на сторінці: http://
www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security#sthash.tk28zkHJ.dpuf

Окрім того, важливо розглянути можливість використання інших заходів захисту ваших 
даних після того, як вони виходять за межі вашої мережі Wi-Fi. — Детальну інформацію див. 
на сторінці: http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security#sthash.tk28zkHJ.dpuf. 
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Рекомендації щодо захисту нової мережі

• Змініть назву мережі (SSID), встановлену за промовчанням

• Змініть облікові дані адміністратора (ім’я користувача та пароль), із використанням яких 
здійснюється налаштування параметрів конфігурації вашої точки доступу/маршрутизатора/
шлюза

• Увімкніть WPA2-Personal (так званий WPA2-PSK) із шифруванням AES

• Створіть парольну фразу мережі, що відповідає рекомендованим параметрам

• Увімкніть функції безпеки WPA2 на клієнтському пристрої та введіть парольну фразу 
для своєї мережі

— Детальну інформацію див. на сторінці: http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security#sthash.
tk28zkHJ.dpuf 

2.1. Перевірка безпеки наявної мережі

Коли ви додаєте новий пристрій до своєї мережі Wi-Fi, у вас є чудова можливість 
переконатися в тому, що ви підтримуєте найвищий рівень безпеки. Скористайтеся 
можливістю, щоби переконатися в тому, що вашу мережу налаштовано на WPA2.

Якщо вашу мережу було створено деякий час назад або її налаштовував постачальник 
послуг (наприклад, консультант або постачальник послуг кабельного зв’язку), варто 
перевірити, чи налаштовано для неї найвищий рівень безпеки. Якщо для вашої мережі 
налаштовано попереднє покоління захисту (WEP або WPA), Wi-Fi Alliance® рекомендує 
перейти на WPA2. Починаючи з 2006 року застосування WPA2 необхідне для всіх продуктів 
Wi-Fi CERTIFIED — переважна більшість пристроїв Wi-Fi CERTIFIED, які наразі експлуатуються, 
здатні використовувати WPA2.

2.2. Якість парольної фрази та тривалість її використання

Надійна парольна фраза мережі значно підвищує безпеку, тому важливо вибрати ефективну 
парольну фразу. За загальним правилом збільшення довжини, складності та випадковості 
фрази в цілому покращує її якість. Wi-Fi Alliance рекомендує, щоб парольна фраза мала 
щонайменше вісім символів і містила комбінацію літер верхнього регістру, літер нижнього 
регістру та символів. Парольна фраза не повинна містити слова, які можна знайти в 
словнику, а також особисту інформацію (ідентифікаційний номер, ім’я, адресу тощо).

Періодична зміна парольної фрази в мережі також підвищує рівень безпеки.

— Детальну інформацію див. на сторінці: http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security#sthash.
tk28zkHJ.dpuf

2.3. Бездротове налаштування

Пристрій HYDRIM дозволяє використовувати бездротові або дротові з’єднання, але не 
одночасно. 

2.3.1. Вибір між дротовими та бездротовими мережами
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2.3.2. Приєднання до бездротової мережі

3. США — Федеральна комісія зі зв’язку (FCC)

3.1. Затверджені бездротові пристрої

У цьому розділі наведено ідентифікатор FCC та номер моделі бездротового пристрою

3.2.  Попередньо встановлений LAN-адаптер 

Ідентифікатор FCC: YOPGS2011MIE (модель: GS2011MIE)

3.3. Розміщення ідентифікатора FCC

3.3.1.  На задній стороні HYDRIM ви знайдете позначку індикатора у форматі «Contains 
FCC ID YOPGS2011MIE», де YOPGS2011MIE являє собою ідентифікатор FCC, який відповідає 
попередньо встановленому бездротовому LAN-модулю.

3.4. Дотримання нормативних вимог FCC щодо радіочастотного випромінювання

Загальна енергія, що випромінюється від основної антени, підключеної до бездротової 
мережевої карти, відповідає вимогам FCC щодо максимальних значень показників 
питомого коефіцієнта поглинання (SAR) відповідно до розділу 47 част. 2 п. 1093 Зводу 
федеральних нормативних актів США, що було підтверджено під час випробування HYDRIM. 
Передавальна антена для бездротової мережевої карти розташована на передній панелі.

3.5. Технічні норми щодо радіоперешкод

Пристрій було випробувано та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових 
пристроїв класу B згідно з підпунктом В частини 15 положень FCC. 

 З огляду на відмінності в розподілі каналів, якщо ви не можете підключитися за допомогою 
пристрою Wi-Fi, це може бути зумовлено тим, що ці канали недоступні у вашому регіоні, 
або наявністю перешкод.  У цьому випадку слід використовувати з’єднання Ethernet.

4. Канада — Міністерство промисловості Канади (IC)

4.1. Затверджені бездротові пристрої

У цьому розділі наведено інформацію про сертифікат IC та номер моделі кожного 
бездротового пристрою.

4.2. Попередньо встановлений LAN-адаптер 

IC:9154A-GS2011MIE (модель GS2011MIE)

4.3. Пристрої радіозв’язку малої потужності, що не потребують отримання 
ліцензії (RSS-210) 

Під час експлуатації цього пристрою необхідно дотримуватися викладених нижче умов. 

1. Цей пристрій не повинен бути джерелом перешкод.

2. Цей пристрій повинен працювати в умовах перешкод, включаючи ті, що можуть 
спричиняти збої в роботі. Передавальні пристрої розроблено для роботи з антенами, 
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вбудованими в HYDRIM, і вони мають максимальний коефіцієнт підсилення в межах 3 дБі.

4.4.  Вплив радіочастотних полів на людину (RSS-102)

Пристрій HYDRIM використовує вбудовану антену з низьким коефіцієнтом підсилення, яка 
не випромінює радіочастотне поле, що перевищує обмеження, визначені Міністерством 
охорони здоров’я Канади для всього населення; зверніться до Кодексу правил техніки 
безпеки 6, з яким можна ознайомитися на веб-сайті Міністерства охорони здоров’я Канади 
за адресою http://www.hc-sc.gc.ca/ 

Випромінювана енергія з антен, під’єднаних до бездротових адаптерів, відповідає вимогам 
IC щодо максимальних значень показників радіочастотного випромінювання відповідно до 
видання 2 пункту 4.1 положення IC RSS-102

5. Повідомлення про електронне випромінювання 

5.1. Декларація відповідності вимогам Федеральної комісії зі зв’язку (FCC)

Примітка: Бездротові адаптери (модель: GS2011MIE) пройшли процедуру сертифікації на 
відповідність вимогам FCC, частина 15, підпункт В, та мають відповідний ідентифікаційний 
номер FCC.

Це обладнання було випробувано та визнано таким, що відповідає обмеженням для 
цифрових пристроїв класу B, згідно з частиною 15 положень FCC. Ці обмеження розроблено 
для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. 
Це обладнання генерує, використовує й може випромінювати радіочастотну енергію і, 
якщо його встановлено або якщо воно використовується з порушенням інструкцій, воно 
може буди джерелом шкідливих перешкод для радіозв’язку. Однак, немає жодної гарантії, 
що перешкоди не виникатимуть у кожному конкретному випадку. Якщо це обладнання 
створює перешкоди для радіо- чи телевізійного прийому, що можна визначити шляхом 
увімкнення та вимкнення цього пристрою, користувач може спробувати усунути такі 
перешкоди одним або декількома з наведених нижче способів.

Змініть напрямок, або перемістіть приймальну антену. 

• Збільште відстань між обладнанням та приймачем. 

• Підключіть обладнання до іншої розетки живлення, аніж та, до якого підключено приймач.

 • Зверніться по допомогу до авторизованого дилера чи представника сервісної служби.

СкіКан Лтд. не несе відповідальності за будь-які перешкоди для радіо- чи телевізійного 
зв’язку, спричинені внесенням несанкціонованих змін чи модифікацій до цього обладнання. 
Несанкціоновані зміни або модифікації можуть призвести до позбавлення користувача 
права на експлуатацію обладнання. Це пристрій відповідає вимогам частини 15 положень 
FCC. Під час експлуатації цього пристрою необхідно дотримуватися викладених нижче 
умов. (1) Цей пристрій не повинен бути джерелом шкідливих перешкод та (2) цей пристрій 
повинен працювати в умовах перешкод, включаючи ті, що можуть спричиняти збої в роботі. 

Відповідальна сторона:

СкіКан Лтд.

1440 Дон Міллс-Роуд 

Торонто ON Канада

M3B 3P9

Безкоштовні дзвінки: 1.800.667.7733 
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5.2. Заява про відповідність вимогам щодо випромінювання для пристроїв класу 
В, встановленим Міністерством промисловості Канади 

Цей цифровий пристрій класу В відповідає канадському стандарту ICES-003. 

5.3 Європа: декларація відповідності вимогам ЄС

Цей продукт відповідає вимогам вказаної далі директиви ЄС: ЄВРОПЕЙСЬКА ДИРЕКТИВА 
2014/53/ЄС (директива щодо радіотехнічного обладнання). Дотримання вимог цієї 
директиви передбачає відповідність гармонізованим стандартам ЄС, які зазначено в 
декларації відповідності вимогам ЄС.


