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SKRÓCONA INSTRUKCJA
ERBECRYO® 2

Skrócona instrukcja nie zastępuje przeszkolenia i instrukcji obsługi. Skrócona instrukcja nie zawiera wskazówek dotyczących bezpie-
czeństwa. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa w instrukcjach obsługi.

Konieczne etapy obsługi

1. Otworzyć zawór butli.

2. Sprawdzić wszystkie złącza pod kątem szczelności. Gaz nie może
wydostawać się.

1. Zanurzyć końcówkę instrumentu na ok. 5 cm.

2. Jeśli podczas zanurzenia powstały pęcherzyki, usunąć pęcherzyki
poprzez szybkie poruszanie końcówki instrumentu w obie strony
w wodzie.

3. Aktywować ERBECRYO 2 na ok. 5 sekund.

Na końcówce instrumentu musi powstać przy wystarczającym działa-
niu zamrażającym dobrze widoczna, homogeniczna kula lodowa. Nie
mogą wystąpić pęcherzyki gazu.

Nigdy nie używać instrumentu z niewystarczającym działaniem zam-
rażającym ani nieszczelnego instrumentu. W przypadku nieszczelnego
instrumentu istnieje niebezpieczeństwo zatoru gazowego.

1. Umieścić instrument w odpowiedniej pozycji.

2. Nacisnąć przełącznik nożny. Na wyświetlaczu widoczny jest sym-
bol dla trybu Zamrażanie.

3. Przeprowadzić odpowiedni zabieg.

4. Przestrzegać ustawienia timera z odpowiednimi sygnałami
optycznymi i dźwiękowymi. 

 Puścić przełącznik nożny.

!

1 Otwieranie butli gazowej

2 Włączenie urządzenia

3 Podłączanie instrumentu

4 Kontrola możliwości ponownego użycia 
instrumentu

5 Sprawdzanie działania i szczelności instrumentu

6 Zamrażanie

7 Odtajanie
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Opcjonalne etapy obsługi

W programie zapisany jest efekt i timer.

Za pomocą wyboru efektu można mieć wpływ na temperaturę koń-
cówki sondy. Im większy efekt, tym zimniejsza końcówka sondy.

• Brak timera: brak pomiaru czasu zamrażania.

• Licz w górę: pomiar czasu zamrażania w krokach co sekundę 

• Licz w górę & sygnał: pomiar czasu zamrażania w krokach co se-
kundę. Przy każdym kroku co sekundę słyszalny jest sygnał. 

• Licz w dół & sygnał: wybór czasu odliczania wstecz. Po upływie
odliczania wstecz słyszalny jest sygnał.

8 Zamykanie butli gazowej po zastosowaniu

9 Wybór programu

10 Zmiana efektu

11 Zmiana ustawienia timera


