
Käyttö- ja huolto-ohje

Kiitos kun valitsit Serres Nemo 
-imupussin tyhjennyslaitteen.
Nämä käyttö- ja huolto-ohjeet 
on tehty varmistamaan laitteen 
tehokas ja turvallinen käyttö.

Lue käyttöohjeet huolellisesti 
ennen Serres Nemo -imupussin 
tyhjennyslaitteen käyttöönottoa.

Imupussin tyhjennyslaite #579841, Rev K



1. Johdanto

Nämä asennus- huolto- ja käyttöohjeet on tehty 
varmistamaan laitteen tehokas ja turvallinen käyttö.
Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen laitteen 
asennusta ja käyttöönottoa.  Käyttäjä on vastuussa tämän 
laitteen turvallisesta käytöstä tämän käyttöohjeen 
mukaisesta ja ainoastaan siihen käyttöön mihin laite on 
tarkoitettu. 

LAITTEEN OSITTAINENKIN KÄYTTÖ VASTOIN 
KÄYTTÖOHJETTA AIHEUTTAA TAKUUN 
RAUKEAMISEN JA VAPAUTTAA SERRES OY:N 
KAIKESTA VASTUUSTA.

1.1. Käyttötarkoitus ja toiminta
• Tämä laite on tarkoitettu Serers 2L ja 3 L imupussien 
tyhjentämiseen ja huuhtelemiseen.
• Käyttäjäryhmä on laitteen käyttöön perehdytetty hoito-, 
välinehuolto- tai muu vastaava henkilökunta.
• Laite on suunniteltu asennettavaksi märkätilaan, esim. 
huuhteluhuone

            VAROITUS: ÄLÄ ASENNA LAITETTA TILAAN, 
            JOSSA HOIDETAAN POTILAITA

• Laitteessa oleva vesisuutin läpäisee imupussin kannen, 
vedenpaine puhkaisee ja huuhtelee imupussin

            HUOM: LAITE EI DESINFIOI IMUPUSSIA

• Ohjelman kokonaiskesto on 20 s, sisältäen imupussin 
tyhjennyksen ja huuhtelun

1.2. Turvallisuusohjeita
• Jos hankittu laite näyttää vaurioituneen, ota yhteyttä 
laitteen toimittajaan ennen sen käyttöönottoa.
• Laitteen saa asentaa vain siihen oikeutettu 
ammattitaitoinen henkilö.
• Laite on suunniteltu tyhjentämään ja huuhtelemaan vain 
Serres 2L ja 3L standardi imupussit.

            VAROITUS: PRE-GELLED IMUPUSSIEN 
            TYHJÄÄMINEN EHDOTTOMASTI KIELLETTY

• Laitteeseen ei saa tyhjätä muuta kuin Serres 2L ja 3L 
standardi imupussi, eikä sitä saa käyttää roska-astiana 
(viemäri tukkeutuu)
• Laitteen käyttäminen mihinkään muuhun käyttöön 
saattaa olla vaarallista ja aiheuttaa laitteen takuun 
raukeamisen.
• Muut kuin laitteen valmistajan hyväksymät muutokset 
ja/tai korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen.
• Irrota laite verkkovirrasta ennen huoltotoimenpiteitä. 
• Vältä kontaminaatioriski ja suojaa itsesi

1.3. Kuljetus, säilytys ja varastointi
• Serres Nemo varastoidaan ja säilytetään lämpimissä 
sisätiloissa. Kuljetuksen, varastoinnin ja säilytyksen 
aikana laite on suojeltava kosteudelta, lialta ja pölyltä. 

1.4. Kierrätys
• Poistettaessa laite käytöstä 
on sovittava pätevöityneen 
asentajan kanssa, että 
laite toimitetaan 
tarkoituksenmukaiselle 
ja valtuutetulle 
kierrätysasemalle.
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2. Laitteen käyttöönotto

2.1. Serres Nemo – imupussin tyhjennyslaite
Nemo asennetaan lattialle omien säätöjalkojensa varaan. Asenna laite pystysuoraan jalkoja säätämällä. 
Viemäriliitännän max korkeus on 400 mm. Laitetta ei saa yhdistää avoimeen kaatoaltaaseen tai lattiakaivoon. 

2.2. Sähköliityntä
• Laitteessa on pistotulpalla varustettu liitosjohto, jonka voi asentaa suoraan maadoitettuun 
verkkovirtapistorasiaan ~230 V / 50 Hz
• Laitetta ei saa liittää verkkovirtaan jatkojohdolla, ettei laitteen sähköturvallisuus heikkene.
• Sähköliityntä on oltava näkyvällä, helposti luokse päästävissä olevalla paikalla
• Jos verkkoliitäntäjohto vaurioituu, on se korvattava erikoiskaapelilla tai kokoonpanolla, 
joka on saatavana valmistajalta tai valmistajan huoltoedustajalta. 
• Laitteessa on pääkytkin 

2.3. Vesiliityntä
• Veden paine, max: 800 kPa (8 bar)
• Laite kytketään vesiverkoston kylmään veteen.
• Laitteessa on veden kytkemistä varten liitäntäjohto, jossa on G1/2 liitäntä. Laitteen kytkemiseen ei saa käyttää muuta 
kuin laitteen mukana tulevaa letkusarjaa.
• Alhainen verkostopaine saattaa hidastaa laitteen toimintaa tilanteissa, joissa laitteella suoritetaan monta tyhjennyssykliä 
peräkkäin.
• Laitteessa on takaisinimusuojana vesijohtoverkostoon AB-tyypin ilmaväli.  Mikäli paikalliset määräykset edellyttävät 
tämän lisäksi muunlaista takaisinvirtaussuojausta, tulee asiakkaan huolehtia tästä ennen laitteen asennusta.
• Laitteen ottamaa tulovettä hallitaan laitteessa olevalla magneettiventtiilillä. Laitteeseen ei kuulu omaa sulkuventtiiliä. 
Mikäli paikalliset määräykset edellyttävät käsikäyttöisen sulkuventtiilin käyttöä vesiliitynnässä, tulee asiakkaan huolehtia 
tästä ennen laitteen asennusta.

2.4. Viemäriliityntä
• Laitteessa on DN 50 mm liitäntä viemäriin liittämistä varten.
• Laitteeseen sisältyy vesilukko.

2.5. Seinäkiinnike
• Laitteessa on seinäkiinnike, jolla laite kiinnitetään seinään

3. Käyttö

• Tämä laite on tarkoitettu 2 ja 3 L Serres imupussien tyhjentämiseen ja huuhtelemiseen.

              HUOM. PRE-GELLED IMUPUSSIEN TYHJÄÄMINEN EHDOTTOMASTI KIELLETTY

3.1. Kannen avaaminen 
ja sulkeminen
Laitteen kansi avataan ja suljetaan kansiosassa 
olevaa kahvaa nostamalla tai laskemalla. 
Ohjelman ollessa käynnissä kansiosaa ei voi avata.

3.2. Imupussin asettaminen 
laitteeseen
Tyhjennettävä imupussi asetetaan laitteeseen siten, 
että kansiosa asettuu ohjauskauluksen päälle. 
Imupussin voi asentaa mihin asentoon tahansa.

Tyhjennyssäiliön ympärillä oleva valuma-allas kerää 
mahdollisissa virhetilanteissa imupussin ulkopuolelle 
valuneet nesteet.  
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3.3 Imupussin tyhjentäminen
1. Varmista, että tyhjennettävän imupussin kulma- ja sarjaliittimet on poistettu ja liitynnät on tulpattu. 
2. Avaa laitteen kansi (ks. kohta 3.1.).
3. Aseta tyhjennettävä imupussi tyhjennyslaitteeseen (ks. kohta 3.2).
4. Sulje laitteen kansi painamalla kannen kahvasta kunnes kansi lukittuu (ks. kohta 3.1). Käynnistä tyhjennysohjelma 
painamalla kannen etupaneelissa olevaa play/pause nappia (ks kohta 3.6). Laite suorittaa tyhjennys- ja 
huuhteluohjelman, joka kestää n. 20 sekuntia. Tämän jälkeen laite sammuu automaattisesti.
5. Kun laite on sammunut, kannen voi avata ja tyhjän imupussin poistaa laitteesta.
6. Tyhjennetty ja huuhdeltu imupussi hävitetään sairaalakohtaisen ohjeiden mukaisesti. 

              HUOM: Käytetty imupussi käsiteltäessä on huomioitava, 
              että imupussi saattaa sisältää tartuntavaarallista nestettä. 

3.4. Laitteen puhdistaminen
• Laite voidaan tarvittaessa puhdistaa pyyhkimällä sairaalalaitteiden desinfiointiin tarkoitetulla 
puhdistus- ja desinfiointiaineella.
• Laitteen tyhjennyssäiliö puhdistetaan päivittäin ajamalla ohjelma läpi pesukannen kanssa ja 
tarvittaessa mekaanisesti puhdistamalla.

              HUOMIO!
              Älä käytä laitteen puhdistamisessa vahvoja tai hankaavia pesuaineita äläkä liuottimia. 

3.5. Laitteen tyhjennyssäiliön puhdistus pesukannen avulla
• Laitteen tyhjennyssäiliön puhdistuksessa käytetään laitteeseen asetettavaa pesukantta, jossa on riittävä määrä
pesuainetta laitteen puhdistusta varten. Samalla pesukansi tiivistää tyhjennyssäiliön estäen veden ja epäpuhtauksien
roiskumisen laitteen ulkopuolelle ohjelman aikana.
• Pesukannen päivittäinen käyttö varmistaa laitteen hygieenisyyden ja toimivuuden. Pesukannen päivittäinen käyttö on 
välttämätöntä laitteen toiminnan varmistamiseksi.

Käyttö
1. Avaa laitteen kansi (ks. kohta 3.1).
2. Aseta pesukansi (ks. kohta 3.4.2) tyhjennyslaitteen asetusrenkaalle.
3. Sulje laitteen kansi painamalla kahvasta, kunnes kansi lukittuu ja käynnistä ohjelma painamalla kannen etupaneelissa 
olevaa play/pause –nappia. Laite suorittaa ohjelman, joka kestää 20 sekuntia. Tämän jälkeen laite sammuu 
automaattisesti.
4. Kun ohjelma on päättynyt, kannen voi avata ja käytetyn pesukannen poistaa laitteesta.

Puhdistusohjelma tulee suorittaa vähintään kerran vuorokaudessa

              HUOM! Pesukansi on kertakäyttöinen.
              Pesukansi sisältää neutraalia pH 7,5 pesuainetta. Pesuaineen enstyymit voivat herkistää hengitysteitä.
              Sisältää proteaasia. Jos pesuainetta on tuotteen ulkopinnalla tai pakkauksessa, 
              käsittele tuotetta varoen ja käytä soveltuvia suojakäsineitä.
              Pesukansi ei desinfioi laitetta.
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Oikein tulpattu imupussi           Potilasliitäntä tulppaamatta      Kulmaliitin poistamatta             Pre-gelled imupussi              

              
HUOM. Imupussin kulmaliitin ja mahdollinen sarjaliitin poistetaan, 
imupussin liitännät tulee ehdottomasti tulpata ennen tyhjennyslaitteen käyttöä!



3.6.  Käyttökytkimet ja valosignaalit
3.6.1. Käyttökytkimet
Laitteessa on pääkytkin laitteen kannen takaosassa. 
Virtaa ei ole tarpeen sammuttaa laitteen ollessa 
normaalissa käytössä. 
Virran ollessa päällä LED merkkivalossa           palaa valo.
Laitteen etupaneelissa on play/pause nappi sekä 4 LED valoa. Laite käynnistettään painamalla play/pause nappia ja sykli 
voidaan keskeyttää painamalla samaa nappia uudelleen. 
3.6.2. Alin LED valo on kirkas • Virta on päällä
3.6.3. Vihreä valo vilkuttaa • Imupussi on asennettu tyhjennyslaitteen asennusrenkaalle ja laitteen kansi on lukkiutunut 
(turvallisuussyistä laitteessa on sähkölukko, joka lukitsee kannen)
• vihreä valo vilkkuu 5 sekunnin ajan, kannen turvalukitus on päällä. Laite käynnistyy painettaessa play/pause nappia
3.6.4. Keltainen valo palaa 20 sekuntia • Imupussin huuhtelu- ja tyhjennyssykli on käynnissä 
3.6.5. Keltainen valo vilkuttaa • Laitteen käynnistyminen edellyttää, että laitteessa oleva vesisäiliö on täynnä. Jos 
laitteella tyhjennetään useita imupusseja peräkkäin, Käyttövesisäiliö ei mahdollisesti ehdi täyttyä vesiverkosta kun uutta 
tyhjennystä aloitetaan edellisen jälkeen. Jos laitetta yritetään käynnistää play-pause napista, ennen käyttövesisäiliön 
täyttymistä, keltainen LED valo alkaa vilkkua eikä laite käynnisty. Kun käyttövesisäiliö on täyttynyt, vilkkuva keltainen valo 
sammuu ja laitteen voi käynnistää normaalisti.
Jos vilkutus jatkuu yli 30 sekuntia, tarkasta että laite saa vettä. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä Serres Oy
3.6.6. Punainen valo palaa • play-pause nappia on painettu kesken imupussin tyhjennys- ja huuhtelusyklin • laitteen 
kahvaa on nostettu kesken imupussin tyhjennys- ja huuhtelusyklin • sähkökatko kesken imupussin tyhjennys- ja 
huuhtelusyklin          käynnistä ohjelma uudelleen painamalla play / pause nappia
3.6.7. Vihreä valo palaa • 20 sekunnin imupussin huuhtelu- ja tyhjennyssykli on päättynyt • laitteen kannen voi avata

3.7. Kannen turvalukituksen ohittaminen
Turvalukitus voidaan vapauttaa mekaanisesti painamalla lukon vapautusnappia siihen soveltuvalla työkalulla.

              VAROITUS! Laitteen sisällä oleva imupussi on mahdollisesti paineellinen. 
              Ole varovainen ja suojaa itsesi mahdolliselta kontaminaatiolta. 

3.8. Varoitukset
• Laite on tarkoitettu ainoastaan Serres 2 litran ja 3 litran standardi imupussien tyhjentämiseen.
• PRE-GELLED IMUPUSSIEN TYHJÄÄMINEN EHDOTTOMASTI KIELLETTY. 
• Imupussin kulmaliitin ja mahdollinen sarjaliitin poistetaan ja imupussin liitännät tulee ehdottomasti tulpata ennen 
tyhjennyslaitteen käyttöä!
• Älä pese laitetta käytetyn pesukannen kanssa.

4.Virhetilanteet

4.1. Sähkökatko
• sähkökatkon tapahtuessa laitteen ollessa perustilassa, sähkökatkolla ei ole vaikutusta laitteen toimintaan. Laite toimii 
normaalisti kun sähköt palautuvat.
• Sähkökatkon tapahtuessa kesken ohjelman laite pysähtyy, kun sähköt palautuvat, laite palaa perustilaan, mutta 
punainen valo palaa. Laite käynnistetään uudelleen painamalla play/pause nappia.

              HUOM: Sähkökatkon tapahtuessa kesken imupussin tyhjennyksen, käynnistä sähköjen palattua 
              tyhjennysohjelma uudelleen avaamatta laitteen kantta välillä turvallisuuden varmistamiseksi!

4.2. Vesikatko
• Laitteessa on sisäinen käyttövesisäiliö, joka riittää yhden imupussin tyhjennyssyklin tai laitteen pesusyklin 
suorittamiseen. Jos ennen laitteen käynnistämistä tai tyhjennys- tai itsepesuohjelman aikana tapahtuu vesikatko, laite 
suorittaa ohjelman normaalisti loppuun asti. Laitetta ei pysty käynnistämään uudelleen ennen kuin laitteen 
käyttövesisäiliö on täyttynyt (ks kohta 3.6.5)

4.3. Nestettä laitteen ulkopuolella
• jos laitteen ulkopuolelle valuu nestettä, keskeytä imupussin tyhjennys- / huuhtelusykli painamalla play/pause nappia
• ota yhteyttä Serres Oy

              VAROITUS Laitteen sisällä oleva imupussi on mahdollisesti paineellinen. 
              Ole varovainen ja suojaa itsesi mahdolliselta kontaminaatiolta. 
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Vesiliityntä
1500 mm 
vesiletku

Viemäriliityntä
DN50

5. Vianetsintä

5.1. Laite ei käynnisty
• Varmista, että laitteen verkkojohto on kiinnitetty 
pistorasiaan
•Varmista että laitteessa on virta, pääkytkin on 
-asennossa
• Varmista, että laite saa vettä vesijohtoverkosta
• Varmista, että laitteen kahva on painettu alas asti
• Varmista, että laitteen kansi on lukittunut

5.2. Imupussi ei tyhjene
• käynnistä laite uudelleen painamalla play/pause nappia
• Ota yhteys Serres Oy ellei virhe poistu

5.3. Imupussin huuhtelutulos 
on heikko
• Käynnistä laite uudelleen painamalla play/pause nappia
• Ota yhteys Serres Oy ellei virhe poistu

5.4. Laitteen kansi ei avaudu
• Varmista laitteen virran saanti
- verkkojohto on kiinnitetty pistorasiaan
- pääkytkin on on-asennossa
- sähkökatkoa ei ole
• Laitteen tyhjennys- ja huuhtelusykli on keskeytetty, 
punainen valo palaa (katso kohdat 3.6.6 ja 4.3)
• Laitteen tyhjennysohjelma on kesken (ks 3.6.3)
• Ota yhteys Serres Oy ellei virhe poistu

6. Huolto

• Laitteen päivittäiseen huoltoon kuuluu laitteen 
puhdistaminen, ks. kohta 3.4.
• Laitteen huolto-ohjelman mukainen perushuolto 
suoritetaan 2 vuoden välein (katso laitteen erillinen 
huolto- ja asennusohje). Perushuoltoon kuuluu laitteen 
kuluvien osien sekä anturien ja toimilaitteiden tarkastus 
sekä tarvittaessa niiden vaihto. Laitteen kannen 
sisäpuolelle oleva tiiviste # 5798713 vaihdetaan 
6 kuukauden välein. 

7. Takuu

• Laitteen takuuaika on yksi (1) vuotta.
• Laitteen takuu on voimassa Suomessa.
• Katso Serres nemo takuuehdot, 104931

8. Tekniset tiedot

8.1. Mitat

8.2. Sähköliityntä • Pistoke, 230V / 50Hz

8.3. Vesiliityntä • G1/2” (kylmävesi)

8.4. Viemäriliityntä • DN50

8.5. Tuloveden paine • Max: 800 kPa (8 bar)

8.1. Mitat

Huollot, virhetilanteet, varaosat: 
Serres Oy
Keskustie 23, 61850 Kauhajoki as
Suomi

Serres asiakaspalvelu:
Puh: 020 746 44 00
Fax: 020 746 4401
orders@serres.com                      www.serres.com



9. Declaration of conformity
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EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product model: Serres Nemo
Manufacturer: Serres Oy
                                Keskustie 23
                                FI- 61850 Kauhajoki  as

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Object of declaration:
Device: Suction bag emptying device
Product name: Serres Nemo
Product number: 579841

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union 
harmonization legislation:
                                Machinery Directive 2006/42/EC , 2009/127/EC
                                The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Following harmonized standards have been applied:
                                SFS-EN 60335-1:2012
                                SFS-EN 13077
                                SFS-EN ISO 12100
                                ISO 7000:2014
                                IEC 61326-1; Ed. 2 2012-07
                                IEC 61000-4-2; Ed. 2 2008-12, IEC 61000-4-3; 2006+A1:2007+A2:2010

Person to gather a technical file:
Name:                 Mikko Kontio
Address:                 Keskustie 23, FI-61850 Kauhajoki as
Email:                 mikko.kontio@serres.com

Kauhajoki 4.5.2017

Mika Hagberg
Managing Director



Valmistaja:

Serres Oy
Keskustie 23

61850 Kauhajoki as, Suomi

Puh. 020 746 4400

fax 020 746 4401

serres@serres.com

www.serres.com
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