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Skötselinstruktioner WRO300
1 Arbetsrutiner WRO 300 H
WRO 300 H är då den inte används placerad i skåp på våtrum innanför 7-salen
(rum E 5121). Pärm med logglista förvaras i skåpet.

2 Uppstart av WRO 300 H före dialysstart










Kontrollera att WRO är i standby
Stäng av vattnet lätta på trycket genom att trycka på den röda knappen
på filterhuset, drag ut kontakten och flytta WRO 300 till den plats den
ska användas på
Anslut WRO 300 H till kallvatten och öppna vattenkranen
Anslut WRO 300 H till elnätet
Vänd på nippeln till anslutningsläge för dialysmaskin och koppla till
maskinen
Start RO-enheten genom att trycka 3 sekunder på drift
Starta maskinen först när konduktiviteten gått ner till godkänt värde
Läs av konduktiviteten
Signera på logglistan

3 Efter dialysbehandlingen






Stäng av RO-enheten genom att trycka 3 sekunder på drift
Stäng av vattnet och lätta på trycket innan frånkoppling sker
Flytta tillbaka WRO 300 till skåpet i våtrum innanför 7-salen
Anslut till vattnet och öppna kranen
Sätt i kontakten

4 Veckokontroller WRO 300 H
Vänd på nippeln där dialysmaskinen ansluts






Starta WRO 300 H och läs av konduktiviteten
Gör en klortest
Gör en hårdhetstest
Stäng av WRO 300 H
Sätt tillbaka nippeln i ursprungligt läge
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5 Byte av partikelfilter/kolfilter 1 gång/månaden







Låt WRO 300 vara i standby
Stäng av vattentillförseln med ingångskranen
Skruva av filterhuset och ta ur det förbrukade filtret
Skölj ur filterhuset med varmt vatten
Sätt i ett nytt filter och skruva tillbaka filterhuset i behållaren för hand
Öppna vattentillförseln långsamt och kontrollera att det är tätt

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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