
Opvangzak ledigingsapparaat #579841, Rev K

Bedankt voor uw keuze van het 
Serres Nemo-opvangzak-ledigingsapparaat.

Deze bedienings- en onderhoudsinstructies 
zijn opgesteld om te verzekeren dat het 
apparaat correct en veilig werkt.

Lees de bedieningsinstructies zorgvuldig 
alvorens het Serres Nemo-opvangzak-
ledigingsapparaat in gebruik te nemen.

Bedienings- en 
onderhoudsinstructies





2. Inbedrijfstelling van het apparaat

2.1. Nemo – opvangzak, ledigingsapparaat
Nemo wordt op de vloer geïnstalleerd op zijn eigen stelvoetjes. Installeer het apparaat rechtop en stel de voetjes bij zodat 
het stevig en vlak op de vloer staat. 
De maximumhoogte van het afvoernetwerk mag niet meer zijn dan 400mm van de vloerruimte. De uitlaatpijp van Serres 
kan niet worden aangesloten op de riolering via een wastafel of een open vloer-afvoer.

             Lees de installatie-instructies

2.2. Elektrische aansluiting
• Het apparaat heeft een snoer met een stekker die rechtstreeks kan worden aangesloten op een geaard stopcontact 
~230 V/50 Hz.
• Om de elektrische veiligheid van het apparaat te garanderen moet het niet op het lichtnet worden aangesloten met een 
verlengsnoer.
• De elektrische aansluiting moet op een zichtbare en gemakkelijk toegankelijke plaats zijn.
• Als de netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een speciale kabel of constructie van de fabrikant of 
van de onderhoudsvertegenwoordiger van de fabrikant.
• Het apparaat heeft een hoofdschakelaar

2.3. Wateraansluiting
• Waterdruk, max.: 800 kPa (8 bar)
• Het apparaat wordt op het koude water aangesloten in het watervoorzieningsnetwerk.
• Het apparaat heeft een slang met een G1/2-verbinding voor aansluiting van het water. Alleen de slangen die met het 
apparaat zijn geleverd, mogen worden gebruikt om het apparaat aan te sluiten.
• Lage druk in het waternetwerk kan het apparaat vertragen in situaties waar het apparaat wordt gebruikt voor 
ledigingscycli achter elkaar.
• Het apparaat heeft een AB-type luchtspeling als achter-sifonbescherming voor het watervoorzieningsnetwerk. 
Als de plaatselijke verordeningen hiernaast nog andere types achterstroombescherming vereisen, moet de klant ervoor 
zorgen dat de bescherming is aangebracht alvorens het apparaat te installeren.
• Het water dat in het apparaat komt, wordt geregeld door een magnetische klep in het apparaat. Het apparaat heeft 
geen eigen afsluitklep. Als de plaatselijke verordeningen een handmatige afsluitklep in de waterverbinding vereisen, 
moet de klant ervoor zorgen dat deze is aangebracht alvorens het apparaat te installeren.

2.4. Afvoerverbinding
• Het apparaat heeft een DN50 mm connector voor aansluiting op het rioolsysteem.
• Het water omvat een watervergrendeling.

2.5. Muurbeugel
• Het apparaat heeft een muurbeugel voor bevestiging aan de muur.

3. Gebruik

• Het apparaat is bedoeld voor het ledigen en spoelen van Serres 2L en 3L-opvangzakken.

             LET OP! HET LEDIGEN VAN VOOR-GEGELEERDE OPVANGZAKKEN 
             IS NADRUKKELIJK NIET TOEGESTAAN

3.1. De deksel openen en sluiten
De deksel van het apparaat wordt geopend en gesloten door de hendel op de deksel omhoog te tillen of omlaag te 
drukken. Uit veiligheidsoverwegingen kan de deksel niet worden geopend als het programma wordt uitgevoerd.

3.2. De opvangzak in het apparaat plaatsen
De opvangzak die moet worden geleegd, wordt in het apparaat geplaatst met 
de deksel van de zak boven op de kraag. De opvangzak kan in elke positie 
worden geplaatst.

De opvangbak rond de container verzamelt alle vloeistof die uit de opvangzak 
kan lekken in geval van een defect.
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3.3. De opvangzak ledigen
1. Zorg ervoor dat de hoek- en serieconnectoren in de te legen opvangzak zijn verwijderd en dat de connectors zijn 
afgesloten.
2. Open de apparaatdeksel (zie sectie 3.1.).
3. Plaats de te legen opvangzak in het ledigingsapparaat (zie sectie 3.2.).
4. Sluit de apparaatdeksel door de hendel op de deksel omlaag te drukken totdat de deksel vergrendelt. (zie sectie 3.1.). 
Vijf seconden knippert een groen lampje.
5. Start het ledigingsprogramma door op de startknop te drukken op het voorpaneel van de deksel (zie sectie 3.6). 
Een geel lampje brandt.
6. Het apparaat voert ongeveer 20 seconden een ledigingsprogramma uit. Hierna wordt het apparaat automatisch 
uitgeschakeld. Een groen lampje gaat aan.
7. Wanneer het ledigingsprogramma is beëindigd en het groene lampje brandt, kan de deksel worden geopend 
en kan de lege opvangzak uit het apparaat worden verwijderen.
8. De geleegde, gespoelde opvangzak wordt verwijderd in overeenstemming met de instructies van het ziekenhuis.

             LET OP! Houd bij het hanteren van een gebruikte opvangzak rekening met de mogelijke aanwezigheid 
             van besmettelijk afval. 

3.4. Reinigen van het apparaat
• Indien nodig kan het apparaat worden gereinigd door het af te vegen met een reinigingsmiddelen bedoeld voor het 
desinfecteren van ziekenhuisapparaten.
• De ledigingscontainer van het apparaat wordt dagelijks gereinigd door het uitvoeren van een programma met een 
waslade en indien nodig door mechanisch reinigen.

             LET OP! Gebruik geen schurende wasmiddelen of oplosmiddelen om het apparaat te reinigen. 

3.5. De ledigingscontainer van het apparaat reinigen met een waslade
• Een waslade die met voldoende reinigingsmiddel in het apparaat wordt geplaatst om het apparaat te reinigen, wordt 
gebruikt om de ledigingscontainer van het apparaat te reinigen. De waslade dicht ook de ledigingscontainer af waardoor 
er geen water en verontreinigingen uit het apparaat spatten tijdens het programma.
• Het dagelijks gebruiken van de wegwerp-waslades verzekert dat het apparaat hygiënisch en functioneel blijft. Het 
dagelijks gebruiken van de wegwerp-waslades is noodzakelijk om de juiste werking van het apparaat te garanderen. 

Gebruik
1. Open de apparaatdeksel (zie sectie 3.1).
2. Plaats de wegwerp-waslade (zie sectie 3.4.2) op de kraag van het ledigingsapparaat.
3. Sluit de apparaatdeksel door de hendel op de deksel in te drukken totdat de deksel vergrendelt 
en start het programma door op de startknop te drukken op het voorpaneel van de deksel. Het apparaat voert ongeveer 
20 seconden een programma uit. Hierna wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. 
4. Wanneer het programma is afgelopen, kan de deksel worden geopend en de gebruikte waslade uit het apparaat 
worden verwijderd.
• Het reinigingsprogramma moet ten minste één keer per dag worden uitgevoerd.

             LET OP! De waslade is een wegwerpproduct. 
             De waslade bevat een neutraal wasmiddel met pH 7,5. Het wasmiddel bevat protease. Dit kan een allergische  
             reactie veroorzaken.  Als er wasmiddel op het buitenoppervlak is of op de verpakking van dit product. 
             Behandel het product dan voorzichtig en gebruik geschikte beschermende handschoenen.
             De waslade desinfecteert het apparaat niet.
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Correct aangesloten
opvangzak

              

LET OP! De hoekconnector van de opvangzak en een eventuele serieconnector moeten worden verwijderd. 
De verbindingen in de opvangzak moeten absoluut zijn afgesloten alvorens het apparaat te ledigen!

Afgesloten patiënt
connector

Hoekconnector
op zijn plaats

Voorgegeleerde
povangzak



3.6. Bedieningsschakelaars en lichtsignalen
3.6.1 Bedieningsschakelaars
Het apparaat heeft een hoofdschakelaar aan de achterkant van de deksel. Het is tijdens normaal 
gebruik niet nodig om het apparaat uit te schakelen. De             indicatie- LED laat zien wanneer 
de stroom is ingeschakeld. Het voorpaneel van het apparaat heeft een knop voor afspelen/pauzeren en vier LED-
lampjes. Het apparaat wordt gestart en gepauzeerd door op de knop voor afspelen/pauzeren te drukken. 
3.6.2 Het onderste LED-lampje brandt • De stroom is ingeschakeld. 
3.6.3 Het groene lampje knippert • Der opvangzak is geïnstalleerd op de kraag en de deksel is gesloten 
(veiligheidsvergrendeling is ingeschakeld). • Het groene lampje knippert 5 seconden, wat aangeeft dat de deksel goed 
is gesloten. 
3.6.4 Geel lampje brandt 20 seconden • Cyclus draait
3.6.5 Het gele lampje knippert • De watertank van het apparaat is niet vol, het apparaat vult de watertank en de cyclus 
start automatisch nadat de tank vol is, wat enkele seconden kan duren. 
De watertank van het apparaat moet vol zijn, wil het apparaat starten. Als meerdere opvangzakken worden geleegd met 
het apparaat, de ene na de andere, heeft de watertank mogelijk niet de tijd gehad om zich te vullen via het 
watersysteem. Als u probeert het apparaat te starten met de knop afspelen/pauzeren voordat de watertank vol is, gaat 
het gele lampje knipperen. Als de watertank vol is, gaat het knipperend geel lampje uit en wordt apparaat gestart. Als het 
knipperen lander dan 30 seconden duurt, controleer dan of de kraan van de watertoevoer openstaat. Als het probleem 
aanhoudt, neem dan contact op met het onderhoudsbedrijf.
3.6.6 Rode lampje brandt • de knop voor afspelen/pauzeren wordt ingedrukt tijdens een programma • De hendel van 
het apparaat wordt opgetild tijdens een programma • een stroomstoring zich voordoet tijdens een programma
        Druk nogmaals op de knop afspelen/pauzeren om de cyclus opnieuw te starten
3.6.7 Groene lampje brandt • cyclus van 20 seconden is voltooid

3.7. De veiligheidsvergrendeling op de deksel omzeilen
- De veiligheidsvergrendeling op de deksel kan ook mechanisch worden ontkoppeld door de ontkoppelingsknop 
in te drukken met het juiste gereedschap. 

             WAARSCHUWING!!
             De opvangzak in Nemo kan onder druk staan. Vermijd het risico van besmetting en bescherm uzelf.

3.8. Waarschuwingen
• Het apparaat is bedoeld voor het ledigen en spoelen van standaard Serres 2L en 3L-opvangzakken. 
• HET LEDIGEN VAN VOOR-GEGELEERDE OPVANGZAKKEN IS NADRUKKELIJK NIET TOEGESTAAN
• De hoekconnector van de opvangzak en een eventuele serieconnector moeten worden verwijderd. 
De verbindingen in de opvangzak moeten absoluut zijn afgesloten alvorens het apparaat te ledigen!
• Was het apparaat niet met een gebruikte waslade.

4. Storingen

4.1. Stroomstoring
• Als zich een stroomstoring voordoet wanneer het apparaat in de normale status is, zal deze stroomstoring het 
functioneren van het apparaat niet beïnvloeden. Het apparaat zal normaal functioneren nadat de stroomstoring voorbij is
• Als zich een stroomstoring voordoet tijdens een programma, zal het apparaat stoppen; wanneer de stroom terugkeert, 
gaat het apparaat terug naar de normale status, maar het rode lampje brandt. Het apparaat wordt opnieuw gestart door 
op de afspelen/pauzeren-knop te drukken.

             LET OP!! Als zich een stroomstoring voordoet bij het legen van een opvangzak, moet het ledigingsprogramma  
             opnieuw worden gestart nadat de stroom is teruggekeerd zonder de deksel te openen vanwege de veiligheid!

4.2. Storing watervoorziening
• Het apparaat heeft een interne tank met genoeg water om één programma uit te voeren. Als er een storing in de 
watertoevoer is tijdens een programma of voordat het apparaat is gestart, zal het apparaat het programma normaal tot 
het einde uitvoeren. Het apparaat kan niet opnieuw worden gestart totdat de watertank is gevuld.  (Zie sectie 3.6.5)

4.3. Lekken van vloeistof buiten het apparaat
• Als er vloeistof uit het apparaat lekt, stop het apparaat dan door op de druk afspelen/pauzeren te drukken. 
• Neem contact op met het onderhoudsbedrijf.

             LET OP: De opvangzak in Nemo kan onder druk staan. Vermijd het risico van besmetting en bescherm uzelf.
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Wateraansluiting slang 
van 1500 mm insgrepen

Afvoreaansluiting DN 50

5. Probleemoplossing

5.1. Het apparaat start niet
• Controleer of het netsnoer van het apparaat op het stopcontact 
is aangesloten.
• Controleer of de hoofdschakelaar is ingeschakeld
• Controleer of het apparaat water krijgt van de watervoorziening.
• Controleer of de hendel van het apparaat helemaal is ingedrukt.
• Controleer of de deksel van het apparaat is vergrendeld

5.2. De opvangzak kan niet worden geleegd 
• Start het apparaat opnieuw op door op de afspelen/pauzeren-knop 
te drukken.
• Neem contact op met het onderhoudsbedrijf als de storing 
aanhoudt.

5.3. Het resultaat van het spoelen 
van de opvangzak is matig
• Start het apparaat opnieuw op door op de afspelen/pauzeren-knop 
te drukken.
• Neem contact op met het onderhoudsbedrijf als de storing 
aanhoudt.

5.4. De deksel van apparaat gaat niet open
• Controleer of het apparaat stroom krijgt: 
- het netsnoer van het apparaat is aangesloten op een stopcontact
- de hoofdschakelaar is ingeschakeld
- er is geen stroomstoring.  
• Het apparaat is gestopt tijdens een ledigingscyclus; 
het rode lampje brandt (zie secties 3.6.6 en 4.3). 
• Het programma is niet voltooid (zie sectie 3.6.6)
• Neem contact op met het onderhoudsbedrijf als de storing 
aanhoudt.

5.5. Andere probleemsituaties
• Neem contact op met het onderhoudsbedrijf

6. Onderhoud

• Dagelijks onderhoud van het apparaat omvat 
het reinigen van het apparaat; zie sectie 3.4.
• Het onderhoudsprogramma wordt elke 2 
maanden uitgevoerd in overeenstemming met 
het onderhoudsprogramma van het apparaat. 
Basisonderhoud omvat het inspecteren van de 
onderdelen van het apparaat die onderhevig 
zijn aan slijtage en het vervangen ervan indien 
nodig; de binnenafdichting van de deksel wordt 
regelmatig vervangen (iedere zes maanden). 
• Het apparaatonderhoud wordt uitgevoerd 
door:

7. Garantie

• De garantieperiode van het apparaat is één 
(1) jaar.

8. Technische 
specificaties 

8.1. Afmetingen
8.2. Elektrische aansluiting
• Plug, 230 V/50 Hz

8.3. Wateraansluiting
• G1/2” (koud water)

8.4. Afvoerverbinding
• DN50

8.5. Inkomende waterdruk
• Max.:  800 kPa (8 bar) 

8.1. Afmetingen



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



Fabrikant:

Serres Oy
Keskustie 23

61850 Kauhajoki as, Finland

tel. +358 20 746 4400

fax +358 20 746 4401

serres@serres.com

www.serres.com
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