
Sugepose tømmeenhet #579841, Rev K

Bruks- og vedlikeholdsanvisning

Takk for at du velger Serres Nemo 
sugepose tømmeenhet.

Disse bruks- og vedlikeholdsanvisningene 
er laget for å sikre at enheten blir brukt 
korrekt og sikkert.

Les bruksanvisningen nøye før du 
tar i bruk Serres Nemo sugepose 
tømmeenhet.



1. Introduksjon

Disse bruks- og vedlikeholdsanvisningene er laget 
for å sikre at enheten blir brukt korrekt og sikkert.

Les disse instruksjonene nøye før du tar i bruk enheten. 
Bruk i strid med veiledningen er forbudt. Produsenten 
kan ikke holdes ansvarlig dersom produktet benyttes 
på en annen måte og/eller til et annet formål enn det 
som beskrives i denne veiledningen.

OGSÅ DELVIS BRUK AV ENHETEN I STRID 
MED BRUKSANVISNINGEN VIL ANNULERE 
GARANTIEN OG FRITA SERRES FRA ALT ANSVAR.
.

1.1. Hensikt og funksjon
• Enheten er ment for tømming og skylling 
av Serres 2 l og 3 l sugeposer ved et sykehus.
• Brukergruppen er sykepleiere, materialforvaltere og 
andre medarbeidere som er opplært i bruk av enheten.
• Enheten er designet for å installeres i et våtrom, 
som et sluserom.

            ADVARSEL: IKKE INSTALLER ENHETEN 
            I OMRÅDE DER PASIENTER BEHANDLES.

• Vannmunnstykket i enheten penetrerer sugeposens 
lokk, mens vanntrykket perforerer og skyller sugeposen.

            MERK: ENHETEN VIL IKKE 
            DESINFISERE SUGEPOSEN

• Varigheten av programmet er 20 sekunder, inkludert 
tømming og skylling av sugeposen.

1.2. Sikkerhetsinstruksjoner
• Hvis enheten er skadet, kontakt leverandøren 
før du bruker det.
• Bare en autorisert fagperson kan installere og 
vedlikeholde enheten.
• Enheten er designet for tømming og skylling 
av Serres 2 l og 3 l standard sugeposer.

            ADVARSEL: TØMMING AV PREGELLEDE 
            SUGEPOSER ER ETTERTRYKKELIG FORBUDT

• Det er ikke tillatt å tømme noe annet enn Serres 2 l 
og 3 l standard sugeposer med enheten, og det kan ikke 
bruks som søppelbøtte.
• Bruk av enheten til andre formål kan være farlig; 
kloakken kan blokkeres, og enhetens garanti er også 
i fare.
• Enhver endring eller reparasjon som ikke er godkjent 
av produsenten kan føre til at garantien annulleres.
• Koble av strømmen til enheten før vedlikehold.
• Unngå risiko for ødeleggelser og beskytt deg selv.

1.3. Transport og lagring
• Serres Nemo bør oppbevares innendørs i et varmt rom. 
Enheten må beskyttes mot fukt, skitt og støv under 
transport lagring. 

1.4. Resirkulering
• Når enheten skal kasseres, 
må den gjøres en avtale 
med kvalifisert installatør 
for å levere enheten 
til en passende, godkjent 
gjenbruksstasjon.
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2. Bruk av enheten

2.1. Nemo - sugepose tømmeenhet
Nemo installeres på gulvet på egne, justerbare føtter. Installer enheten stående og juster føttene slik at det støtt 
og plant på gulvet. Maksimal høyde på kloakksystemet må ikke overstige 400 mm over gulvnivået. Utløpsrøret på Serres 
Nemo kan ikke kobles til kloakken via en åpen vask eller et åpen gulvsluk.

              Vær vennlig å les instruksjonene for installering

2.2. Elektriske koblinger
• Enheten har en ledning med en plugg som kan settes direkte i et jordet støpsel ~230 V/50 Hz.
• For å sikre elektrisk sikkerhet for enheten må det ikke kobles til hovedspenningen med en skjøteledning.
• Den elektriske koblingen må være plassert synlig og lett tilgjengelig.
• Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes med en spesiell kabel eller montering tilgjengelig fra produsenten 
eller produsentens vedlikeholds representant.
• Enheten har en hovedbryter.

2.3. Vanntilkobling
• Vanntrykk, maks.: 800 kPa (8 bar)
• Enheten er koblet til kaldt vann fra vannledningsnettet.
• Enheten har en slange med en G1/2 kobling for vanntilførsel. Bare slangesettet som følger med enheten kan brukes 
for å koble til utstyret.
• Lavt trykk i vanntilførselen kan gjøre enheten tregere når den brukes for flere tømmesykluser på rad.
• Enheten har en AB-type luftspalte som tilbakestrømnings beskyttelse for vanntilførselen. Hvis lokale regulering krever 
andre typer tilbakestrømnings beskyttelse i tillegg til denne, må kunden sørge for at den er på plass før enheten 
installeres.
• Vannet inn til enheten kontrolleres med en magnetventil i enheten. Enheten har ikke egen stengeventil. Hvis lokale 
regulering krever manuell stengeventil i vanntilførselen, må kunden sørge for den er på plass før enheten installeres.

2.4. Tilkobling sluk
• Enheten har en DN50 mm kobling for tilkobling til kloakksystemet.
• Enheten kommer med en vannlås.

2.5. Veggbrakett
• Enheten har en veggbrakett for å festes på veggen.

3. Bruk
• Enheten er ment for tømming og skylling av Serres 2 l og 3 l sugeposer.

              MERK! TØMMING AV PREGELLEDE 
              SUGEPOSER ER ETTERTRYKKELIG 
              FORBUDT

3.1. Åpning og lukking av dekselet
Enheten deksel åpnes og lukkes med en håndtak 
på dekselet. Av sikkerhetsgrunner må ikke enheten 
åpnes mens programmet kjøres.

3.2. Plassering av sugeposer i enheten
Sugeposen som skal tømmes plasseres i enheten med posens 
lokk på toppen av plasseringsrammen. Sugeposen kan installeres 
i en hvilken som helst posisjon.

Utslippsbassenget rundt tømmebeholderen samler opp 
all væske som ved en feil kan ha lekket utenfor sugeposen.
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3.3. Tømming av sugepose
1. Sørg for at vinkelkoblingen og spredekontakten i sugeposen som skal tømmes er fjernet og at koblingene 
er plugget inn.
2. Åpne enhetens deksel (se seksjon 3.1).
3. Plasser sugeposen som skal tømmes i tømmeenheten (se seksjon 3.2).
4. Lukk enhetens deksel ved presse håndtaket på dekselet inntil dekselet låses, (se seksjon 3.1). 
Et grønt lys blinker i fem sekunder.
5. Start tømmeprogrammet ved å trykke play/pause knappen på frontpanelet på dekselet, (se seksjon 3.6.). 
Et gult lys lyser.
6. Enheten vil kjøre tømmeprogrammet som varer i omtrent 20 sekunder. Etter dette vil enheten slås av automatisk. 
Et grønt lys vil lyse.
7. Når tømmeprogrammet er ferdig og det grønne lyset er på, kan dekselet åpnes og den tomme sugeposen 
kan fjernes fra enheten.
8. Sugeposen som er tømt og skyllet skal oppbevares i tråd med sykehus-spesifikke instruksjoner.

             MERK! Ved håndtering av en brukt sugepose, må man være oppmerksom 
             på at den kan inneholde smittsom væske. 

3.4. Rengjøring av enheten
• Hvis nødvendig kan enheten rengjøres ved å tørke den med et rengjøringsmiddel beregnet for desinfisering 
av sykehusutstyr.
• Tømmekammeret i enheten rengjøres daglig ved å kjøre programmet med et vaskelokk og om nødvendig 
med mekanisk rengjøring.

             MERK! Ikke bruk slipende vaskemidler eller løsemidler for å rengjøre enheten. 

3.5. Rengjøring av enhetens tømmebeholder med et vaskelokk.
• Et vaskelokk, som plasseres inntil enheten med nok rengjøringsmiddel for å rengjøre enheten, brukes for å rengjøre 
enhetens tømmebeholder. Vaskelokket vil også lukke tømmebeholderen, slik at vann og forurensninger fra å sprute 
utenfor enheten under programmet.
• Daglig bruk av engangs vaskelokk sikrer at enheten er hygienisk og funksjonell. Daglig bruk av engangs vaskelokk 
ser nødvendig for å sikre at enheten fungerer skikkelig. 

Bruk
1. Åpne enhetens deksel (se seksjon 3.1).
2. Plasser engangs vaskelokket (se seksjon 3.4.2) på plasseringsrammen på tømmeenheten.
3. Lukk enheten ved å presse håndtaket på dekselet til det låses, og start programmet ved å trykke på play/pause 
knappen på dekselets frontpanel. Enheten vil kjøre et program som varer i 20 sekunder. Etter dette vil enheten slås av 
automatisk. 
4. Når programmet er ferdig, kan dekselet åpnes og det brukte vaskelokket kan fjernes fra enheten.
• Rengjøringsprogrammet må kjøres minst en gang per dag.

             MERK!! Vaskelokket er for engangsbruk. 
             Vaskelokket inneholder nøytralt rengjøringsmiddel med pH 7,5. Rengjøringsmiddelet inneholder 
             protease. Det kan fremkalle en allergisk reaksjon.  Hvis det er rengjøringsmiddel på den ytre overflaten 
             eller på produktets innpakning, håndter produktet med forsiktighet og bruk egnete beskyttelseshansker.
             Vaskelokket vil ikke desinfisere sugeposen.
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MERK! Sugeposens vinkelkobling og en eventuell spredekontakt må fjernes. 
Koblingen til sugeposen må sitte skikkelig før bruk av tømmeenheten.

Korrekt koblet sugepose Frakoblet pasient kobling Vinkelkobling fremdeles på plass Pregelled sugepose



3.6. Betjeningsbrytere og lyssignaler
3.6.1. Betjeningsbrytere
Enheten av/på strømbryter på baksiden av dekselet. 
Det er ikke nødvendig å slå av enheten ved normal bruk.       
           Indikator LED viser når strømmen er på.

Enhetens frontpanel har play/pause knapp og fire LED-lys. 
Enheten startes ved å trykke play/pause knappen og settes på pause ved å trykke samme knapp. 
3.6.2. Nederste LED-lys er på • Strømmen er på. 
3.6.3. Grønt lys blinker • Sugeposen er installert på plasseringsrammen og dekselet er lukket (sikkerhetslås er på). 
• Grønt lys blinker i 5 sekunder, viser at dekselet er ordentlig lukket. 
3.6.4. Gult lys lyser i 20 sekunder. • Syklusen er i gang
3.6.5. Gult lys blinker • Enhetens vanntank er ikke full, enheten fyller vanntanken og syklusen starter automatisk etter 
at tanken er full, noe som kan ta noen sekunder. 
Enhetens vanntank må fylles for at enheten kan starte. Hvis enheten har tømt flere sugeposer på rad, er det mulig 
at vanntanken ikke har hatt tid til å fylles opp fra vannsystemet. Hvis du prøver å starte enheten med play/pause knappen 
før vanntanken er full, begynner det gule lyset å blinke. Straks vanntanken er full slukkes det blinkende gule lyset, 
og enheten vil starte. Hvis blinkingen varer i mer enn 30 sekunder, sjekk at kranen for vanntilførsel er åpen. 
Hvis problemet fortsetter, kontakt vedlikeholdsfirmaet.
3.6.6. Rødt lys er på • play/pause knappen trykkes mens programmet kjøres • Håndtaket på enheten løftes mens 
programmet kjøres • Det oppstår en strømfeil mens programmet kjøres
        Trykk play/pause knappen en gang til restart syklusen
3.6.7. Grønt lys er på • 20 sekunders syklus er ferdig

3.7. Nødåpning av sikkerhetslåsen på dekselet
- Sikkerhetslåsen på dekselet kan låses opp mekanisk ved å presse utløserknappen på låsen med et egnet verktøy. 

              ADVARSEL!!!
             Sugeposen inne i Nemo kan stå under trykk. Unngå risiko for ødeleggelser og beskytt deg selv.

3.8. Advarsler
• Enheten er ment for tømming og skylling av standard Serres 2 l og 3 l sugeposer. 
• TØMMING AV PREGELLEDE SUGEPOSER ER ETTERTRYKKELIG FORBUDT
• Sugeposens vinkelkobling og en eventuell spredekontakt må fjernes. Koblingen til sugeposen må sitte skikkelig 
før bruk av tømmeenheten.
• Ikke vask enheten med et brukt vaskelokk.

4. Mulige feil

4.1. Strømsvikt
• Hvis strømsvikt oppstår når enheten er i normal orden, vil ikke strømsvikten påvirke enhetens funksjonalitet. 
Enheten vil fungere normalt når strømmen kommer tilbake.
• Hvis strømsvikt oppstår mens programmet kjøres vil enheten stoppe; når strømmen kommer tilbake vil enheten 
gå tilbake til sin normale tilstand, men det røde lyset vil være på. Enheten restartes ved å trykke play/pause knappen.

             MERK!! Hvis strømsvikt oppstår under tømming av sugeposen, start tømmeprogrammet på nytt uten 
             å åpne dekselet, for å ivareta sikkerheten.

4.2. Feil med vannforsyning
• Enheten har en intern vanntank med nok vann til å kjøre et program. Hvis vannforsyningsfeil oppstår mens et program 
kjøres eller før enheten er startet, vil enheten kjøre programmet som normal til det er ferdig. Enheten kan ikke restartes 
før vanntanken er fylt opp.  (Se seksjon 3.6.5)

4.3. Væske lekker utenfor enheten
• Hvis væske lekker utenfor enheten, stopp enheten ved å trykke play/pause knappen. 
• Kontakt vedlikeholdsfirmaet.

             MERK:
             Sugeposen inne i Nemo kan stå under trykk. Unngå risiko for ødeleggelser og beskytt deg selv.
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Vanntilkobling
1500 ml slange
inkludert

Kloakktilkobling

5. Feilsøking

5.1. Enheten vil ikke starte
• Sjekk at enhetens strømledning er pluggen inn.
• Sjekk at hovedbryteren er på
• Sjekk at enheten får vann fra vannledningsnettet.
• Sjekk at enhetens håndtak er presset helt ned.
• Sjekk at dekselet er låst

5.2. Sugeposen tømmes ikke 
• Restart enheten ved å trykke play/pause knappen.
• Hvis feilen fortsetter, kontakt vedlikeholdsfirmaet.

5.3. Skyllingen av sugeposen 
er for dårlig
• Restart enheten ved å trykke play/pause knappen.
• Hvis feilen fortsetter, kontakt vedlikeholdsfirmaet.

5.4. Enheten vil ikke åpnes
• Sjekk at enheten får strøm: 
- enhetens strømledning er pluggen inn i veggkontakten.
- hovedbryteren er på
- det ikke er strømsvikt  
• Enheten har stoppet under en rømmesyklus; det røde 
lyset er på (se seksjonene 3.6.6 og 4.3). 
• Programmet er ikke ferdig (se seksjon 3.6.6)
• Hvis feilen fortsetter, kontakt vedlikeholdsfirmaet.

5.5. Andre problemer
• Kontakt vedlikeholdsfirmaet.

6. Vedlikehold

• Daglig vedlikehold av enheten omfatter rengjøring 
av enheten; se seksjon 3.4.
• Vedlikeholdsprogrammet gjennomføres hvert 2. år 
i henhold til enhetens vedlikeholdsprogram. 
Grunnleggende vedlikehold omfatter inspeksjon 
av deler i enheten som er utsatt for slitasje og å skifte 
dem ut der det er nødvendig; Den indre siden av 
dekselet må skiftes regelmessig (hver sjette måned). 
• Enhetens vedlikehold er utført av:

7. Garanti

• Garantien for enheten er gyldig i et (1) år.
• Enhetens garanti er gyldig fra Norge

8. Tekniske 
spesifikasjoner 

8.1. Dimensjoner

8.2. Elektriske koblinger
• Plugg, 230 V/50 Hz

8.3. Vanntilkobling
• G1/2” (kalt vann)

8.4. Tilkobling sluk
• DN50

8.5. Vanntrykk inn
• Maks.:  800 kPa (8 bar) 

8.1. Dimensjoner
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9. Declaration of conformity

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



Producent:

Serres Oy
Keskustie 23

61850 Kauhajoki as, Finland

tlf. +358 20 746 4400

faks +358 20 746 4401

serres@serres.com

www.serres.com
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