
Decongelatorul  pentru material seminal de taur 
Spermatherm Elektronik 1 220V

Instrucțiunile de utilizare pentru dispozitivul de decongelare SPERMATHERM ELEKTRONIK 1

1) Conectivitate

Acest dispozitiv este operaţional de la orice priza de 220V, curent alternativ.

2) Funcţiarea dispozitivului

Pe parcusul perioadei de încălzire ledul roșu de control se aprinde până la egalizarea temperaturii lichidului din
recipient cu cea a plăcii încălzitoare, apoi pe parcursul perioadelor de funcționare rămânând aprins ledul verde. 

3) Punerea în funcţiune

a)  Fixarea  temperaturii  dorite  (360C până  la  400C),  cu  ajutorul  butonului  de  reglare  amplasat  în  partea  de
dedesupt  a  dispozitivului.  Recomandăm  pentru  decongelarea  MSC-ului  temperatura  de  380C  timp  de  12
secunde).

b) Recipientul se umple cu apă până la circa 1,5 cm sub marginea sa superioară.

c) Conectorul universal cu cap se introduce în sursa de alimentare a brichetei.

4) Curăţarea

Acest dispozitiv se curăţă cu ajutorul unei lavete uşor umezite şi nu trebuie să fie în nici un caz introdus în
apă!

5) Note speciale

a) La umplerea recipientului cu apă, după înşurubarea capacului trebuie îndepărtată imediat apa în exces. 

b) Aparatul trebuie să fie exploatat doar în poziţie verticală, şi este deosebit de important să urmărim ca prin
orificiile existente din placa încălzitoare să nu ajungă nici un fel de umiditate în interiorul aparatului.

c) Este important să vă asiguraţi, ca bricheta maşini sau ştecherul prizei să aibă tensiune electrică şi să se evite
prezenţa în brichetă sau în priză  a nici un fel de mizerie, resturi de scrum sau rugină.

d) Se va scoate aparatul din priză sau de la bricheta maşinii doar apucând de ştecherul acestuia şi nu de cablu!
(firele de contact din ştecher se pot rupe).

e)  Atunci  când termosul  nu este  în  funcţiune,  dar  are  recipientul  umplut  cu apă nu trebuie să  fie  expus la
temperaturi negative, pentru că poate să crape datorită creşterii volumului apei îngheţate şi să detelioreze în
acelaşi timp componentele sale electronice.  În caz de nerespectare a acestei condiţii, se va pierde garanţia
produsului!!

6) Deficienţe în funcţionare

Mai întâi se va verifica fucţionarea ştecherului aparatului şi a prizei maşinii de către o persoană de specialitate.
În cazul în care acestea sunt în perfectă stare de funcţionare, vă rugăm să trimiteţi înapoi decongelatorul firmei
furnizoare.  În  cazul  utilizării  şi  exploatării  necorespunzătoare  a  aparatului  (deteriorării,  urme  de  lovituri,
zgârieturi, deformări, piese lipsă) se pierde garanţia aparatului şi utilizatorul va trebui să suporte consecinţele.

7) Perioada de garanţie

Studiaţi cerinţele solicitate pentru utilizarea decongelatorului şi notele speciale pentru acest aparat. 

Producătorul oferă o perioadă de garanţie pentru acest aparat de 12 luni.
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