
 
 

 

                               LS2 Güç Aspiratörü 
 

                                                    
 

 

                                                Kullanım Talimatları 

 



 LS2 Aspiratör Kullanım Kitapçığı  

 

2 

 

 

İçindekiler 

 

 

Giriş…………………………………………………………………………………….….…….……………………………………

……3 

Yasal 

Uyarı…………………………………………………………….………….….………………………………………………….3 

Teslim Alma ve 

İnceleme………………………………………………….….……….………………………………………….3 

Aspiratörü 

Tanıma……………………………………………………………………………………………………………………4 

 Teknik veriler……………………………..………………………………………………………………………………4 

 Sistem Parçaları…………………………………………………………………….…………………………………..5 

 Önemli Özellikler………………………………………………………………….……………………………………6 

Uyarı ve 

Önlemler……………………………………………………………………………………………………………………6 

Kurulum………………………………………………………………………………………………………………………………

…..8 

Tavsiyeler……………………………………………………………………………………………………………………………

.....9 

Aspiratörü 

Çalıştırma………………………………………………….…………………………………………………………...9 

Periyodik Bakım 

Çizelgesi………………………………………….……………………………………………………………..9 

Bakım…………………………………………………………………………………………………………………………………

….10 

Garanti 

Hükümleri………………………………………………………………………………………………………………….11 

Sorun 

Giderme……………………………………………………………………………………………………………………….12 



 LS2 Aspiratör Kullanım Kitapçığı  

 

3 

Parça 

Listesi……………………………………………………………………………………………………………………………13 

Servis…………………………………………………………………………………………………………………………………

…..13 



 LS2 Aspiratör Kullanım Kitapçığı  

 

4 

Giriş 

LS2 Güç Aspiratörünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ünite M.D. Resource tarafından uzun 

yıllar kullanılmak üzere geliştirilmiş ve üretilmiştir. 

 

Lütfen bu kitapçığı yeni güç aspiratörünü çalıştırmadan ve kurmadan önce sonuna kadar okuyunuz. 

 

Yasal Uyarı 

M.D. Resource bu cihazın üretimi için yeterli özeni ve dikkati göstermiştir. M.D. Resource kanun 

yoluyla belirtilen ya da korunan tüm garantileri ticari ve sağlık alanları dahil yok saymaktadır. Çünkü 

taşıma, depolama ve temizlik gibi etkenler doğrudan hastayı, teşhisi, tedaviyi ve diğer adımları 

etkilemekte, M.D. Resource kullanımı doğrudan kontrol edememektedir. M.D. Resource hiçbir şekilde 

doğrudan veya dolaylı olarak kullanıma bağlı olarak gerçekleşen KAZA YA DA KAYIP, HASAR, MASRAF 

SONUÇLARINDAN sorumlu değildir. M.D. Resource herhangi bir kişiyi sorumlu ve otorite olarak kabul 

etmez ve cihaz ile ilgili EK YÜKÜMLÜLÜK YA DA SORUMLULUK kabul etmez.  

 

Önlem: Federal yasalar (A.B.D.) doktorların siparişine ve satışına kısıtlama getirmiştir. 

 

Ürün iyileştirme sürekliliği kapsamında fiyat, teknik özellikler ve mevcut modeller bildirmeksizin 

değiştirilebilir. 

 

Teslim Alma ve İnceleme 

Üniteyi dikkatlice paketinden çıkartın. 

 

LS2’nin ağırlığından dolayı en iyi yöntem kaldırmayı minimize ederek kartonu kesip cihazı çıkarmak 

olacaktır. 

 

Herbir sistem dikkatli bir şekilde paketlenir. Kargodayken görünen herhangi bir hasar durumunda, 

lütfen Müşteri Servisiyle temasa geçiniz. 

 

Aspiratörü Tanıma 

 Teknik Veriler 

 Aşağıdaki teknik veriler bildirim olmaksızın değiştirilebilir. 

   

 Ekran: 20-segment, 3-renk LED bar grafik, iki basamaklı LED vakum göstergesi. 

Motorlar: 2 adet bakım gerektirmeyen hava kirletmeyen yağsız dönen pompa, seri kademeli,  

……………………………herbiri 0.25hp. 

Vakum: deniz seviyesinde 0 ile 29 Hg arasında ayarlanabilir. 

 Soğuma: 2 adet yüksek hızlı, gürültüsü düşük AC fanları bulunmaktadır. 

Güç: 100-120 ya da 200-240 VAC 50-60 Hz; kullnıcı ayarlı değildir,  sipariş esnasında 

belirtilmelidir. 

Güç Tüketimi: 1440 Watts (maksimum) pompa ile çalıştığında. 

Ses seviyesi: <50dBa. 

Topraklama: 1. sınıf donanım 

Şase: titreşimsiz, paralel motor bağlı ve çelik çerçevelidir. 
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 Elektrik Şokundan koruma   B tip 

 Sıvı geçişlerinden koruma   Normal 

 Operasyon     Sürekli 

 

Kaplama: ses yalıtımlı kumlanmış alüminyum tabası. 

Isı yalıtımı: Her iki motorda da mevcuttur. 

Boyutlar: 15.5” (L) (39.4 cm); 15.5” (W) (39.4 cm); 24” (H) (61 cm) (maksimum). 

Ağırlık: 110 lb (50 kg) (aksesuarsız) 

Taşıma ve Depolama Alanı 

 Isı   -40oC ile +70oC arası 

 Bağıl Nem  %10 ile %100 yoğunlaşma dâhil 

 Atmosferik Basınç 500 hPa ile 1060 hPa arası 

Çalışma Alanı 

 Isı    +10oC ile +40oC arası 

 Bağıl Nem  %30 ile % 75 arası 

 Atmosferik Basınç 700 hPa ile 1060 hPa arası 

 

Sistem Parçaları 

LS2 şu parçalardan oluşmaktadır: 

 

Taban Plakası: Taban plakası hem iç çerçeveyi hem de dış korumayı taşır ve 4 adet 

lastikle desteklenir. Ön iki tekerlekte kilit vardır ve istendiğinde sabitlenir.  

İç Çerçeve: İç çerçeve pompa sistemini, fanları ve sistem kablolarını taşır.  Tabana 4 

adet titreşimsiz vida ile tutturulmuştur. 

Dış Koruma: Dış koruma kumlanmış yüksek kaliteli alüminyum tabakasından 

üretilmiştir. Korumanın iç tarafı ses geçirmeyen köpükle kaplanmıştır.  

Uzatma Çubuğu: Alüminyum uzatma çubuğu depo tutacağı ve IV çantası tutucusunu 

destekler. Çubuk LS2’nin korumasının üstüne yerleştirilir ve vidalanır. Çubuğun boyu 

ortasındaki kulp gevşetilerek ayarlanabilir. 

Pompa Sistemi: Pompa sistemi iki adet dönen vakum pompasından oluşmaktadır. 

Pompalar çerçeveye dikey, birbirlerine paralel olarak yerleştirilmiştir. Pompanın 

vakum bağlantıları seri olarak ayarlanmıştır. İkisinden birinin çıkışına susturucu 

takılmıştır. 

Vakum Sistemi: Vakum sistemi kontrol vanaları, giriş bölümleri, bağlantılar, 

hortumlar ve taşma musluğundan oluşmaktadır. Vakum sisteminin çıkışı pompa 

sistemine bağlıdır. 

Soğutma Sistemi: LS2’yi başlatınca sürekli çalışan iki adet AC fandan oluşmaktadır.  

Elektrik Sistemi: Elektrik sistemi devre soketleri, elektrik tesisatı, güç anahtarı, 

pnömatik anahtar, çevirici, sigorta, devre kesici ve evrensel priz ucundan 

oluşmaktadır.  

Elektronik Ekran: Erken tüm aspiratörlerde bulunan tek devreden oluşmaktadır. 

Ekranın parlaklığı sabittir ve daha sonra değiştirilemez.   
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Önemli Özellikler 

LS2’nin en önemli özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

Giriş Bölümleri 

steril tüp ve 

biyofilitre yoluyla 

depoyu aspiratöre 

bağlayın. 

Devre Kesici 

aspiratör tehlikeli 

hale geldiğinde 

devreye girer. 

Teker kilitleri 

aspiratörü 

sabitlemek içindir 

(kilit yukarıdaysa 

açık, aşağıdaysa 

kitlidir). 

Uzatma Çubuğu 

yüksekliği 

ayarlanabilir çubuk. 

Vakum Kontrol 
Düğmeleri vakum 
ayarının yapılmasını 
sağlar. 
LS2-SP: Tek Düğme 
LS2-DP: Çift Düğme 

Dijital Ekran aktif 

vakum seviyesini 

gösterir. 

Güç Anahtarı 

aspiratörü 

açar/kapatır. 

Pnömatik 

Ayakpedalı 

bağlantısı 

Evrensel Fiş 

hastanelerdeki güç 

kablosu içindir. 

Taşma Musluğu 

depo taştığında 

pompa sistemine 

zarar vermesini 

engeller. 

Soğutma Menfezi 

AC fanları 

aspiratörü 

soğutmak için 

kullanılır. 

Giriş Menfezi 

soğutmaya yardımcı 

olur. 

LS2 Ön Taraf 

LS2 Arka Taraf 
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Uyarı lar ve Önlemler 

 

 Uyarılar 

  

Uyarılar, ciddi yaralanmalar ve ölümlere söz konusu olan maddelerdir. Aşağıdaki uyarıları 

uygulayınız: 

 

• Kullanım kitapçığını tamamen okumadan önce cihazı kullanmayınız. 

• Yanıcı anestetik maddelerin yanında aspiratörü kullanmayınız. 

• Federal (A.B.D.) yasalar bu cihazı doktorların sipariş vermesine ve doktorlara satışına 

kısıtlama getirmiştir. 

• Operasyonu gerçekleştirirken, kanisterin aşırı dolmadığından emin olunuz. Vakum sistemine 

giren herhangi bir madde hasara sebep olabilir. Eğer kanister taşarsa, aspiratörü hemen 

kapatınız. Taşma musluğunu temizleyip pompayı değiştiriniz ve sistemi kurutunuz. 

 

• LS2’yi sadece hastane şartlarındaki ya da ona denk güç kablosuyla çalıştırınız. 

1. Evrensel fişi aspiratörün arkasındaki yuvaya takınız. 

2. Diğer ucunu ise prize takınız. 

 

• Elektrik bağlantısı sadece topraklama olan prizlerle yapılmalıdır. 

• LS2’yi sadece belirli voltajlarda çalıştırın (100-120 ya da 200-240 VAC). Aspiratör çalışma 

voltajı sabittir ve dışarıdan bir müdahale ile değiştirilemez. LS2 için üretilmiş adaptör yerine 

farklı bir adaptör kullanılması hasar ya da aspiratörün bozulmasına sebep olabilir. 

 

• LS2’nin devre kesicisini asla devre dışı bırakmayınız ya da etkisiz hale getirmeye 

çalışmayınız.  

• LS2’yi tasarlandığı amaç dışında başka bir amaç için kullanmayınız. 

• Bu belgenin belirttiği önleyici ya da kullanıcı tavsiyeli bakım dışında LS2’ye bakım 

yapmayınız. 

• Donanım iki adet kendine has güç yuvalarından (ters IEC 60320 tip) beslenmektedir. Fişler 

kullanım amaçları ve elektriksel oranları işaretlenmiş haldedir. Uyarı: kabul edilebilir giriş 

ve akma limitleri bağlantı aksesuarları tarafından aşılabilir. Aksesuarlarla kullanıldığında, 

sistemin IEC 60601-1 ve IEC 60601-1-2 ile uyumlu olduğundan emin olunarak 

değerlendirilmelidir. Eğer herhangi bir sorunuz varsa M.D. Resource müşteri servisi ile 

temasa geçiniz. 

 

• Aspiratörü çalıştırırken her zaman biyofiltre kullanınız. Biyofiltreyi her 15 saatlik 

kullanımdan sonra değiştiriniz. Taşma musluğunu ve biyofiltreyi her kullanımdan önce 

kontrol ediniz. Eğer ikisinden biri yabancı maddelerden dolayı kirlendiyse hemen 

değiştiriniz.  
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Semboller 
 

Aşağıdaki sembolleri cihazda ve bu kullanım kitapçığında görebilirsiniz. 

 
Dikkat: Uyarıyı dikkate alınız. 

 
Güç Kapalı 

 
Güç Açık 

                                       Alternatif Akım 

 
Sigorta 

 

Tip B’ye uygun parçalar 

 

 

Tehlike: Patlama Riski. Yanıcı anestetik 

yakınında kullanmayın 

Uyarı: Elektrik Şoku Riski. Bakım ve servis için 

yetkili personele danışın 

Düzgün Fiş Kullanın: Sadece hastane 

şartlarındaki fiş ve prizleri kullanın. 

Uyarı: İç kısımlardaki sıcak yüzeylere 

dokunduğunuzda yakabilir. Dokunmayınız. 
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Kurulum 

Aspiratörün kurulumu basittir ve özel aletlere ihtiyaç duyulmadan yapılabilir. Lütfen aşağıda sırayla 

verilmiş maddelere uyarak ve sorunsuz şekilde kurulumu gerçekleştiriniz.  

 
 

 

1. Uzatma Çubuğunun Takılması 

a) Çubuğun uzatma kulpunun vidasını yarım gevşetiniz. 

b) Çubuğun geniş çaplı yerini takınız (not: çubuğun sonundaki büyük somunu delikten 

geçiriniz). 

c) Çubuğu mümkün olduğunca dik tutup, vida deliğine gelene kadar aşağı indiriniz. 

Çubuk düzgün konuma geldiğinde vidayı yerine tutturunuz. 

2. Depo Tutacağını Sabitleme 

a) Tutacağı çubuktan aşağı kaydırınız. Eğer koruyucu film üzerinde K Pump varsa, 

tutucuyu K Pump tutacağının sağına güvenli bir şekilde kurunuz. Tutucuyu sabitleyip 

plastik vidalarla sıkıca durana kadar sıkınız. 

b) Eğer koruyucu film yoksa tutucu K Pump tutacağından mümkün olan en uzak seviyeye 

getirilmelidir. 

3. Biyofiltrenin Takılması 

Biyofiltrenin takılması aspiratör için gereklidir. Biyofiltre nem girişini ve pompa sisteminin 

bozulmasını engelleyen bir yardımcıdır. 

a) Biyofiltreyi iç çıkıntı üzerinden yerleştiriniz. 

b) Biyofiltrenin üstüne basınız ve yaklaşık 1.25 cm içeri itiniz. 

4. Pnömatik Ayak Pedalının Kurulumu 

a) Aspiratörün aşağı ön kısmında bulunan yuvaya ayak pedalının uç kısmını yerleştiriniz.  

b) Yuvaya sıkıca geçene kadar nazikçe itiniz. 

5.  Güç Kablosunu Bağlayınız 

 Aspiratör hastane şartlarına uygun güç kablosu kullanmaktadır. 

a) Güç kablosunu aspiratörün arkasındaki yuvaya takınız. 

b) Diğer ucu prize takınız. 

c) İnfiltrasyon pompası ya da diğer konsollar için ek giriş vardır. 

Çift Girişli Model Kurulumu Tek Girişli Model Kurulumu 
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Tavsiyeler 

 

• Biyofiltreler pompa sistemine nem girişini engellemek için tasarlanmıştır. Biyofiltreleri 15 

saat kullanımdan sonra değiştiriniz. Bunu yapmak cihazın sürekliliği için gereklidir. 

• Taşma musluğu LS2’nin arka tarafına konuşlandırılmıştır ve pompa sistemine girebilecek 

yabancı maddeleri engellemek amaçlı kullanılan -son çare-dir. Bu musluk kolay bir şekilde 

gözle görülebilmeye izin vermektedir. Musluğu sıklıkla kontrol edip yabancı madde ve 

tıkanma gibi bir sorun olmadığından emin olunuz. Eğer yabancı maddeden kaynaklı bir 

tıkanıklık oluşursa, Bakım bölümüne bakınız. 

• Kanister  %90 dolmadan değiştirmenizi veya boşaltmanızı tavsiye ederiz. Bu, aspiratörde 

oluşabilecek hasarı kanisterin ani şekilde yabancı madde kaynaklı taşmasını engeller.  

• Her cerrahi ameliyat sonrası aspiratörü kuruması için çalıştırınız. Girilen tüm aksesuarlar 

sökülmüş durumdayken Pnömatik ayak pedalını kullanarak pompayı maksimum hızda 3-5 

dakika boyunca çalıştırmak pompadaki havayı kurutmaya yardımcı olur (çift düğmeli modelde 

tek düğme başlangıçta maksimuma getirilmeli).   

 

Aspiratörü Çalıştırma 

LS2 aspiratörünü çalıştırmak için önerilen prosedür: 

 

1. Sistemi çalışılacak yere götürünüz ve ön tekerleri kilitleyiniz. 

2. Yukarıda belirtildiği gibi aspiratör bağlantılarını yapınız. 

3. Ön panelde bulunan anahtarları kullanarak cihazı açınız. 

4. Pnömatik ayak pedalı kullanılarak vakum sistemi çalıştırılabilir/durdurulabilir. 

5. Ön paneldeki kontrol düğmesini kullanarak aspirasyon miktarını ayarlayınız. 

 

Not: Çift girişli model için, vakum kontrol düğmelerinin her ikisinin de maksimum da 

olmadığından emin olunuz.  

 

Güvenlik önlemi olarak, aspiratörü kapatmadan önce pnömatik ayak pedalı ile vakum sisteminin 

durdurulması önerilir.  

 

Periyodik Bakım Çizelgesi 

LS2’yi uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanmak için basit periyodik bakımlar bulunmaktadır. 

 

Her kullanımdan önce: Görsel olarak inceleyiniz, taşma musluğunu kontrol edip herhangi bir 

yabancı maddenin pompa sistemine girmediğinden emin olunuz. 

 

Her operasyondan sonra: Girilen tüm aksesuarlar sökülmüş durumdayken Pnömatik ayak 

pedalını kullanarak pompayı maksimum hızda 3-5 dakika boyunca çalıştırmak pompadaki 

havayı kurutmaya yardımcı olur (çift düğmeli modelde tek düğme başlangıçta maksimuma 

getirilmeli).   

 

Her 15 saatlik kullanımdan sonra: Aspiratör yaklaşık olarak 15 saat çalıştıktan sonra 

biyofiltreyi söküp yerine yenisini takınız. Çift düğmeli aspiratörde 2 adet biyofiltre vardır ve 

ikisi de değiştirilmelidir.  
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Her 200 saatlik kullanımdan sonra: Aspiratörü yaklaşık olarak 100 saat kullandıktan sonra 

taşma musluğu kabını temizleyiniz ve beyaz taşma musluğu bariyerini sökünüz. Yeni taşma 

musluğu bariyerini takınız. 

 

Gerektiğinde:  LS2’nin dışını nemli bir bez ile tozdan ve yabancı maddelerden temizlemek için 

siliniz. Kimyasal ve çözücüler kullanmayınız, kullanırsanız çıkartmalar ve kumlama zarar görür.  

 

Bakım 

LS2 de sadece tek bir parçaya bakım yapılabilir: cihazın arkasındaki taşma musluğu 
 
Taşma musluğu pompa sistemine yabancı madde girmemesi için kullanılır ve son çare filtresi görevi 
görür. 
 
Eğer yabancı madde kanisterden taşar ve biyofiltrede kalırsa, biyofilteyi ve bağlı tüpü çıkartınız. 
Sistemi birkaç dakika çalıştırınız; temiz ve kuru çalıştığından emin olunuz. Taşma musluğunda 
herhangi bir yabancı madde ya da nem olmadığından emin olunuz. Eğer sistem kuru ve atıksız 
görünüyorsa, biyofiltreyi ve tüpü değiştirdikten sonra aspiratör normal çalışacaktır. 
 
 Eğer yabancı madde depodan taşar ve biyofiltreyi geçerse ve taşma musluğuna girerse: 
 
İLK OLARAK, TÜM FİLTRELERİ, TAŞMA MUSLUĞUNU VE TÜPÜ ÇIKARTINIZ. SİSTEMİ, TEMİZ VE KURU 
ŞEKİLDE 30 DAKİKA BOYUNCA KURUTMA VE TEMİZLEMEK İÇİN ÇALIŞTIRINIZ. BU MANTIĞA AYKIRI 
GELEBİLİR FAKAT SERUM FİZYOLOJİK VE SIVILARIN POMPANIN İÇİNDE ÇÖKÜP KALMADAN 
KURULANMASINA YARDIMCI OLUR.  
 

1. Biyofiltreyi ve bağlı tüpü giriş bölümünden çıkartın. 

2. Taşma musluğu gövdesinden plastik kabı çıkartınız. Plastik kabı, lastik contayı ve beyaz 

taşma musluğu bariyerini çıkartınız. Taşma musluğu bariyerini atınız ve yenisini sipariş 

ediniz. 

3. Eğer filtreden az ya da hiç sıvı geçmediğini görürseniz, pompayı yaklaşık 20 dakika hiçbir 

bağlantı ve filtre olmaksızın pompanın içini kurutmak için ve nemi çıkartmak için 

çalıştırınız. 

4. Plastik kabı ve contasını temizlenene kadar yıkayınız ve durulayınız. Tamamen kuruyana 

kadar bekletiniz. 

5. Aspiratörün kuru olduğundan emin olmadan aspiratörü  hiçbir durumda kurup 

çalıştırmayınız . İnternal pompalar kuru ise sistem de sorun çıkmaz. 

6. Eğer biyomedikal ve klinik mühendislik ekibiniz bu temizleme işleminin kapsamını 

arttırmak isterse aşağıdaki adımları takip ediniz. Sistem ihmal edilmiş ve içteki pompa 

hasar gördüyse, sistemin tamiri ve taşınması ile ilgili bizimle temasa geçiniz. 

7. Tek girişli modelde, vakum kontrol düğmesini maksimum ayara getiriniz. Çift girişli 

modelde, vakum kontrol düğmesinin birini maksimuma ve diğerini minimuma çeviriniz. 

8. Yüksek basınç, hava taşma musluğu kapalıyken, hortum sistemindeki ve vanadaki nemi 

çıkartır. 

9. Çift girişli modelde, maksimumdaki ayarı minimuma ve diğer minimumdaki ayarı 

maksimuma ayarlayınız;  10. ve 11. adımları tekrar ediniz. 

10. Sistem sürekli kuru olmalıdır. Uzatma çubuğunu ve aksesuarları tekrar takınız. 

11. Yeni biyofiltre, tüp ve taşma musluğunu takınız. 
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Garanti Koşulları  

LS2 aspiratör, satın alındığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile garantilidir. 

 

LS2 cerrahi amaçlı ve normal şartlarda kullanıldığında, malzeme, işçilik ve çalışmadaki kusurlara karşı 

garantilidir.  

 

LS2’nin herhangi bir alt sisteminin kusurlu olduğu kanıtlanırsa garanti süresi içinde değiştirilir ya da 

tamir edilir. LS2’nin tamire ihtiyacı olduğunu hissettiğiniz zaman bizimle temasa geçiniz. 

 

Garanti kapsamında olmayanlar: 

• İlave ürünler 

• Sarf malzemeler 

• Olası durumlar: 

� Yanlış kullanım 

� Pompa ve/veya vakum sistemine yabancı madde kaçtığında 

� Kaza, kötü kullanım ya da elektrikten kaynaklı problemler 

� Bakım yaparken yapılan hatalar 

� Uygunsuz bakım 

 

Lütfen daha fazla bilgi için Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz. 

 

Sorun Giderme 

Sistemin bilinen problemlerini gidermek için bu bölümü okuyunuz.  

 

Problem 

 Kullanışlı Bilgiler 

• Önerilen Davranışlar 

 

Aspiratör ekranı boş ya da aspiratör açılmıyorsa 

 Aspiratör açıldığında, ekran sürekli yanık ve iki fan sürekli çalışıyor olmalıdır. 

• Aspiratörün ön panelindeki anahtarı açık konumuna getiriniz. 

• Güç kablosunun aspiratöre bağlı olup olmadığından emin olunuz. 

• Fişi taktığınız prizin çalışır durumda olduğuna dikkat ediniz. 

• Tekrar ayarlanabilir devre kesicinin açık olduğundan emin olunuz. Devre kesiciyi 

içerideki beyaz düğme ile resetleyiniz. 
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Aspiratör yerine sabitlenmiyorsa ya da rahat hareket edemiyorsa  

 Aspiratörün ön iki tekerlerinde sabitlemek için kilitler bulunur. 

• Ön iki tekerleğin kilitlenip kilitlenmediğini kontrol ediniz. Tekerleğin kolu yukarıda 

olduğunda, cihazı rahatça hareket ettiriniz. Tekerleğin kolu aşağıda olduğunda, cihaz 

hareket etmez. 

 

Uzatma çubuğu sabit görünmüyorsa 
Uzatma çubuğu şaseye sabitlenecek ½” civata ile tutturulmak üzere tasarlanmıştır. 

• Kauçuğun üstüne koymadan önce uzatma çubuğunu mümkün olduğunca dik tutunuz. 

Çubuk rahat bir şekilde somuna değmeden önce koruma demirinin içinden rahatça 

kaymalıdır. Civatanın ucunun somuna geçtiğinden emin olduktan sonra sıkıca takınız. 

 

Uzatma çubuğu uzamıyor ya da uzun durumda kalmıyorsa 

 Uzatma çubuğunun boyu, çubuğun ortasındaki kulpu gevşeterek/sıkarak ayarlanabilir. 

• Çubuğu uzatmak için kulpu gevşetiniz. 

• İstediğiniz boya getirdiğinizde kulpu sıkınız. 

 

Aspiratör az ya da hiç çekmiyorsa 

Girişi elinizle tıkadığınız zaman çekimi hissediyor olmanız gerekir. Bu çekim vakum kontrol 

düğmesi ile oynanarak değişkenlik gösterebilir. 

• Tüm modellerde: Pnömatik ayak pedalı çalışmadığında, bağlantısını kontrol edin. 

• Sadece Çift Giriş modeli: Vakum kontrol düğmelerinin her ikisinin de maksimum 

olmamasına özen gösteriniz. Düzgün bir vakum elde etmek için bir vakum kontrol 

düğmesi minimumda olmalıdır. 

 

 Aspiratör aşırı ısınırsa 

 Aspiratör açıldıktan sonra çift fan sürekli olarak çalışır. 

• İki fanında dışarı hava verdiğinden elinizi fan mazgallarına götürerek emin olunuz.  

• Fan mazgallarının tıkalı olmadığından emin olunuz. 

• Cihazın altındaki giriş menfezinin tıkalı olup olmadığından emin olunuz. 

• Aspiratörü oda sıcaklığında çalıştırınız. 

• Pnömatik ayak pedalını vakuma ihtiyaç duyulmadığında durdurmak için kullanınız. 

• Aspiratörü kullanmadığınız zaman kapalı tutunuz. 

 

Aspiratörün devre kesicisi tetikleniyorsa 

 Normal şartlarda devre kesici tetiklenmez. Elektrik sistemi aşırı AC akımı çektiğinde tetiklenir. 

• Vakum ve pompa sistemine yabancı madde girişi olmadığından emin olunuz. 

• Taşma musluğunun yabancı madde ile tıkanmadığından emin olunuz. Yabancı madde 

ile tıkandıysa; kitapçıktaki BAKIM  kısmına göz atınız. 
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Eğer vakum kontrol düğmesi maksimuma getirildiğinde ekranda 29’dan az ya da fazla sayı çıkarsa 

ya da vakum kontrol düğmesi minimuma getirildiğinde ekranda 0’dan farklı sayı çıkarsa  

Ekran, vakum seviyesini gösterir. 

• Tek kullanımlık kanisterler ve biyofiltreler gibi aksesuarlar vakum üzerinde az da olsa 

direnç yaratır. 

• Tıkanmış biyofiltreler ya da taşma musluğu bariyeri vakum üzerinde ek olarak direnç 

yaratabilir. 

• Vakumun dijital çıktıları deniz seviyesine göre kalibre edilmiştir. Operasyonun 

yapıldığı yerin yüksekliğine bağlı olarak basınç birkaç inç Hg oynayabilir. 

 

Eğer yukarıda belirtilen öneriler probleminizi çözmediyse ya da yaşadığınız problem mevcut 

problemler arasında yoksa daha fazla bilgi için lütfen Müşteri Servisimiz ile temasa geçiniz. 

 

Parça listesi 

 

Aspiratör 

 LS2-SP   Aspiratör, tek girişli model 

 LS2-DP   Aspiratör, çift girişli model 

 

Aspiratörle gönderilen aksesuarlar 

 FL3000   Orijinal biyofiltre 

 532-810  Kanister tutucu 

 CANMNT  Kanister sabitleme aparatı 

 IVPOLE   Uzatma Çubuğu 

 AS4500-P  Pnömatik ayak pedalı 

 109-059  Hastane tipi güç kablosu 

 165-027  LS2 kullanım/bakım kitapçığı 

 

Opsiyonal Aksesuarlar 

 LS7020   2000cc tek kullanımlık kanister (kutuda 10 adet) 

 LS7010   8’ uzunluğunda, steril PVC tüp 

 LS7012   10’ uzunluğunda, steril PVC tüp 

 Arayın   Kanül, muhtelif boy ve tiplerde 

 Arayın   Operasyon sonrası giysiler, muhtelif boy ve tiplerde 

 

Değişen Parçalar 

 164-007  Kontrol vanası 

 165-023  Taşma musluğu aparatı 

 AS1704   Taşma musluğu bariyeri 
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Servis  

LS2 için servis talebinde bulunuyorsanız, Müşteri Servisi ile temasa geçiniz (aşağıda). 

 

M.D. Resource tamir/bakım için bir RMA (Ürün İade İzni) numarası sağlayacaktır. RMA numarası 

olmayan ürünler iade alınmayacaktır. 

 

RMA numarasını aldığınızda, aşağıdaki işlemleri takip ediniz: 

1. Her parçayı özenle paketleyiniz. M.D. Resource ürünün iadesinde oluşabilecek hasarlardan 

sorumlu değildir. 

2. Paketin üstüne RMA numarasını yazınız ya da kâğıtla belirtiniz. 

3. M.D. Resource’a malzemeyi itibarlı bir kargo şirketiyle, ödemesi yapılmış bir şekilde 

gönderiniz. Gemi/tren yoluyla gönderilen kargolar geri çevrilmektedir. Kargonuzu isterseniz 

sigortalayabilirsiniz. Teslimatı teyit edebilecek şirketler ile çalışmanız önemle tavsiye edilir. 

 

İletişim Bilgileri 

 

 Şirket adresi 

  M.D. Resource Corporation 

  5981 Graham Ct 

  Livermore, CA 94550 

 

 Müşteri Servisi, Teknik Destek ve Genel Destek Hattı 

  1-800-633-8423 

  (510) 732-9950 

  

 Fax 

  (510) 785-8182 

 

 E-mail  

  order@mdresource.com 
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Tablo 201: Kılavuz ve Üretici Beyanı – Elektromanyetik Salınım 

Bu LS2 aspiratör aşağıda belirtilen elektromanyetik çevrede kullanma amaçlıdır. Müşteri ya da kullanıcı LS2 
aspiratörün nasıl bir alanda kullanıldığından emin olmalıdır. 

Salınım Testi Uyumluluk Elektromanyetik Çevre - Kılavuz 

RF Salınımı 
 
CISPR 11 

Grup 1 
LS2 aspiratör RF enerjisini internal işlemlerde kullanmaktadır. 
Bu sebeple RF salınımı oldukça düşüktür ve yanındaki 
elektronik cihazlara zarar vermez. 

RF Salınımı 
 
CISPR 11 

Sınıf B 

LS2 aspiratör tüm yerleşim yerlerine uygundur. Yerel 
kuruluşlar ve toplu ortak düşük voltaj güç kaynaklarından bile 
beslenebilir. 

Harmonik Salınım 
 
IEC 61000-3-2 

Söz konusu değil 

Voltage Dalgalanması 
/titreme salınımı 
 
IEC 61000-3-3 

Söz konusu değil 

 

 

Tablo 202: Kılavuz ve Üretici Beyanı – Elektromanyetik Muafiyet 

Bu LS2 aspiratör aşağıda belirtilen elektromanyetik çevrede kullanma amaçlıdır. Müşteri ya da kullanıcı LS2 
aspiratörün nasıl bir alanda kullanıldığından emin olmalıdır.  

Muafiyet Testi IEC 60601 test 
seviyesi 

Uyumluluk 
seviyesi 

Elektromanyetik  Muafiyet  Kılavuzu 

Elektrostatik boşalma (ESD) 
 
IEC61000-4-2 

±6 kV yüzey 
 
±8 kV hava 

Söz konusu 
değil 

Zemin tahta, beton ya da seramik 
olmalıdır. Eğer zemin sentetik malzeme 
ile kaplıysa bağıl nem en az %30 
olmalıdır. 

Hızlı elektrik geçisi/atlaması 
 
IEC61000-4-4 

±2kV güç kaynak 
hattı 
±1kV giriş/çıkış 
hattı 

Söz konusu 
değil 

Ana güç kalitesi hastane ya da 
kurumsal standartlarda olması 
gerekmektedir. 

Kabarmak 
 
IEC61000-4-5 

±1kV fark modu 
 
±2kV ortak mod 

Söz konusu 
değil 

Voltage düşmesi, kısa 
kesintiler ve voltaj 
farklılıklarında güç kaynağı 
giriş hattı  
 
IEC61000-4-11 

<%5 UT (>%95 UT 
düşüş) 0.5 döngüde 
 
%40 UT (%60 UT de 
düşüş) 5 döngüde 
 
%70 UT (%30 UT de 
düşüş) 25 döngüde 
 
<%5 UT (%95 UT de 
düşüş)5 saniyede 

Söz konusu 
değil 

Ana güç kalitesi hastane ya da 
kurumsal standartlarda olması 
gerekmektedir. Eğer LS2 Aspiratör 
kullanıcısının operasyon boyunca 
sürekli bir kesintiye uğruyorsa, LS2 
Aspiratör bir kesintisiz güç kaynağıyla 
(UPS) beslenmelidir. 

Güç Frekansı (50/60 Hz) 
manyetik alanı 
IEC61000-4-8 

3 A/m Söz konusu 
değil 

Güç frekansı manyetik alanı tipik 
hastane ve kurumsal alanlarda olduğu 
seviyede olmalıdır. 

Tablo 203: Başvurulabilir değildir – LS2 aspiratörü yaşam destek için kullanılmaz. 

Tablo 204:  Başvurulabilir değildir – LS2 aspiratörü 150 kHz ile 80 MHz arası ya da 80 MHz ile 2.8 GHz arası EMI 
menzili tarafından etkilenmez. 

Tablo 205: Başvurulabilir değildir – LS2 aspiratörü yaşam destek için kullanılmaz. 


