
Sugpåsetömningsenhet #579841, Rev K

Användar- och underhållsinstruktioner

Tack för att du valt 
Serres Nemo 
sugpåsetömningsenhet.

Dessa användar- och 
underhållsinstruktioner 
har framtagits för 
att säkerställa att enheten 
används korrekt och säkert.

Läs användarinstruktionerna 
noga innan Serres Nemo 
sugpåsetömningsenheten 
tas i bruk.



1. Introduktion
Dessa användar- och underhållsinstruktioner har 
framtagits för att säkerställa att enheten används korrekt 
och säkert.
Läs dessa instruktioner noga innan enheten tas i bruk. All 
användning som strider mot instruktionerna är förbjuden. 
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om produkten 
används på ett sätt och/eller för andra ändamål än de som 
beskrivs i dessa instruktioner.

ÄVEN DELVIS ANVÄNDNING AV ENHETEN I STRID 
MED ANVÄNDARINSTRUKTIONERNA KOMMER ATT 
GÖRA GARANTIN OGILTIG OCH FRITAGA SERRES 
FRÅN ALLT ANSVAR.

1.1 Användnings- och 
funktionsändamål
• Enheten är avsedd att tömma och skölja Serres 2L och 
3L sugpåsar på sjukhus.
• Användargrupper är vårdpersonal, personal som sköter 
utrustningen och annan liknande personal som instruerats 
i användning av enheten.
• Enheten är utformat för installation i ett våtrum, såsom 
ett slussrum.

            VARNING: INSTALLERA INTE ENHETEN I 
            ETT UTRYMME DÄR PATIENTER BEHANDLAS

• Vattenmunstycket i enheten penetrerar sugpåsens lock 
medan vattentrycket punkterar och sköljer sugpåsen.

            OBS: ENHETEN DESINFEKTERAR 
            INTE SUGPÅSEN

• Programmets varaktighet är 20 sekunder inklusive 
tömning och sköljning av sugpåsen.

1.2 Säkerhetsinstruktioner
• Om den köpta enheten är skadad, kontakta leverantören 
innan den används.
• Endast en auktoriserad expert kan installera 
och underhålla enheten.
• Enheten har utformats för att tömma och skölja 
Serres 2L och 3L standard sugpåsar.

            VARNING: TÖMNING AV FÖRGELADE 
            SUGPÅSAR ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET

• Det är inte tillåtet att tömma någonting annat än Serres 
2L och 3L standard sugpåsar med enheten, och den får 
inte användas som soptunna
• Användning av enheten för något annat ändamål är 
farligt, avloppet kan sättas igen och dessutom blir 
enhetens garanti ogiltig.
• Ändringar och/eller reparationer andra än sådana som 
godkänts av enhetstillverkaren kommer att göra garantin 
ogiltig. 
• Koppla ur enheten från strömförsörjningen före 
underhåll. 
• Undvik smittorisk och skydda dig själv.

1.3 Transport och förvaring
• Serres Nemo ska förvaras inomhus på en varm plats. 
Enheten måste skyddas från fukt, smuts och damm under 
transport och förvaring. 

1.4 Återvinning
• När enheten tas ur bruk 
måste ett avtal upprättas 
med en kvalificerad installatör 
om att leverera enheten 
till en lämplig auktoriserad 
återvinningsstation.
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2. Ta enheten i bruk
2.1. Nemo - sugpåsetömningsenhet
Nemo installeras på golvet på sina egna justerbara fötter. Installera enheten upprätt och justera fötterna så att den står 
stadigt och jämnt på golvet.
Högsta höjd på avloppsnätverket får inte överskrida 400 mm från golvutrymmet. Utloppsröret på Serres Nemo får inte 
anslutas till avloppet via en öppen brunn eller ett öppet golvavlopp.

              Läs installationsanvisningarna

2.2 Elektrisk anslutning
• Enheten är försedd med en kabel med stickkontakt som kan kopplas in i ett jordat vägguttag ~230 V/50 Hz.
• För att säkerställa enhetens elektriska säkerhet får den inte anslutas till nätströmmen med en förlängningskabel.
• Den elektriska anslutningen måste vara synlig och lätt åtkomlig.
• Om strömkabeln skadas måste den ersättas med en specialkabel eller anordning som finns tillgänglig hos tillverkaren 
eller tillverkarens underhållsrepresentant.
• Enheten har en huvudströmbrytare

2.3 Vattenanslutning
• Vattentryck, max.: 800 kPa (8 bar)
• Enheten ansluts till kallvatten i vattenledningsnätet.
• Enheten har en slang med en G1/2 anslutning för anslutning till vattenmatningen. Endast den slangsats som levereras 
med enheten får användas för att ansluta enheten.
• Lågt tryck i vattenledningsnätet kan göra att enheten fungerar långsammare i situationer där enheten används 
för flera tömningscykler i rad.
• Enheten har ett återsugningsskydd av AB-luftgapstyp för skydd av vattentillförselsystemet. Om lokala bestämmelser 
dessutom kräver andra typer av återflödesskydd måste kunden säkerställa att skyddet finns på plats innan enheten 
installeras.
• Vattnet som kommer in i enheten regleras med en magnetventil i enheten. Enheten har ingen egen avstängningsventil. 
Om lokala bestämmelser kräver en manuell avstängningsventil i vattenanslutningen måste kunden säkerställa 
att en sådan finns på plats innan enheten installeras.

2.4 Avloppsanslutning
• Enheten har en DN50 mm anslutning för anslutning till avloppssystemet.• Enheten har ett vattenlås.

2.5 Väggfäste
• Enheten har ett väggfäste för att fästa den i väggen.

3. Användning
• Enheten är avsedd att tömma och skölja Serres 2L och 3L sugpåsar.

              OBS! TÖMNING AV FÖRGELADE SUGPÅSAR ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET

3.1 Öppna och stänga locket
Enhetens lock öppnas och stängs genom 
att handtaget på locket lyfts eller sänks. 
Av säkerhetsskäl kan enhetens lock inte 
öppnas när programmet körs.

3.2 Placering av sugpåsen 
i enheten
Sugpåsen som ska tömmas placeras i enheten 
med påsens lock ovanpå ställkragen. Sugpåsen 
kan sättas in i vilken position som helst.

Spillkaret runt tömningsbehållaren samlar upp vätska 
som kan ha läckt utanför sugpåsen i händelse av ett fel.
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3.3 Tömning av sugpåsen
1. Säkerställ att den vinklade anslutningen och serieanslutningarna i sugpåsen som ska tömmas har tagits bort och att 
anslutningarna har pluggats.
2. Öppna enhetens lock (se sektion 3.1.).
3. Placera sugpåsen som ska tömmas i tömningsenheten (se sektion 3.2).
4. Stäng enhetens lock genom att trycka på lockets handtag till dess locket stängs, (se sektion 3.1). En grön lampa 
blinkar under fem sekunder.
5. Starta tömningsprogrammet genom att trycka på kör/paus knappen på lockets främre panel (se sektion 3.6) En gul 
lampa tänds.
6. Enheten kommer att köra ett tömningsprogram som tar ung. 20 sekunder. Efter detta kommer enheten att stängas av 
automatiskt. En grön lampa tänds.
7. När tömningsprogrammet avslutats och den gröna lampan lyser kan locket öppnas och den tomma sugpåsen tas bort 
från enheten.
8. Den tömda, sköljda sugpåsen kastas i enlighet med sjukhusets specifika instruktioner.
 
              OBS! Vid hantering av en använd sugpåse ska hänsyn tas till att den kan innehålla infekterad vätska. 

3.4 Rengöring av enheten
• Om nödvändigt kan enheten rengöras genom att den torkas av med ett rengöringsmedel avsett för att desinfektera 
sjukhusutrustning.
• Enhetens tömningskammare rengörs dagligen genom att köra ett program med en diskplatta och om nödvändigt 
genom mekanisk rengöring.

              OBS!  Använd inte slipande rengöringsmedel eller lösningar för att rengöra enheten. 

3.5 Rengöring av enhetens tömningsbehållare med diskplattan
• En diskplatta placerad i enheten med tillräcklig mängd rengöringsmedel används för att göra ren enhetens 
tömningsbehållare. Diskplattan tätar även tömningsbehållaren och förhindrar att vatten och smittämnen stänker ut från 
enheten under programmet.
• Daglig användning av engångs diskplattor säkerställer att enheten är hygienisk och funktionell. Daglig användning av 
engångs diskplattor är nödvändig för att säkerställa att enheten fungerar korrekt. 
Användning
1. Öppna enhetens lock (se sektion 3.1.).
2. Placera engångsdiskplattan (se sektion 3.4.2) på tömningsenhetens ställkrage.
3. Stäng enhetens lock genom att trycka på locket till dess det låser och starta programmet genom att trycka på kör/paus 
knappen på lockets frontpanel. Enheten kommer att köra ett program som tar ung. 20 sekunder. Efter detta stängs 
enheten av automatiskt. 
4. När programmet är avslutat kan locket öppnas och den använda diskplattan tas ut ur enheten.
• Rengöringsprogrammet måste köras minst en gång per dag.

              OBS! Diskplattan är av engångstyp. 
              Diskplattan innehåller neutralt rengöringsmedel med pH 7.5 Rengöringsmedlet innehåller proteaser.  
              Detta kan orsaka en allergisk reaktion.  Om det finns rengöringsmedel på produktens utsida eller 
              på förpackningen, hantera produkten med försiktighet och använd lämpliga skyddshandskar.
              Diskplattan desinfekterar inte enheten.

3

Korrekt inkopplad  sugpås            Urkopplad patient anslutning        Vinkelkoppling fortfarande på plats           Förgelad sugpås

              OBS! Sugpåsens vinklade anslutning och en möjlig serieanslutning måste tas bort. 
              Sugpåsens anslutningar måste absolut pluggas innan tömningsenheten används!



3.6 Manöverbrytare 
och ljussignaler
3.6.1 Manöverbrytare
Enheten har en huvudströmbrytare 
på lockets baksida. Det är inte 
nödvändigt att stänga av enheten 
under normal användning. 
LED              indikatorn visar när strömmen är påslagen.
Enhetens frontpanel har en kör/paus knapp och fyra LED lampor. Enheten startas genom att man trycker på kör/paus 
knappen och pausas genom att man trycker på samma knapp. 
3.6.2 Den undre LED lampan lyser • Strömmen är påslagen. 
3.6.3 Grön lampa blinkar • Sugpåsen har satts på ställkragen och locket är stängt (säkerhetslås är på). 
• Grön lampa blinkar i fem sekunder och visar att locket är ordentligt stängt. 
3.6.4 Gul lampa lyser i 20 sekunder • Cykel körs
3.6.5 Gul lampa blinkar • Enhetens vattentank är inte full, enheten fyller vattentanken och cykeln startar automatiskt 
när tanken är full, vilket kan dröja några sekunder. 
Enhetens vattentank måste vara full för att enheten ska starta. Om flera sugpåsar töms med enheten, en efter en, 
kanske vattentanken inte hinner fyllas upp från vattensystemet. Om man försöker starta enheten med kör/paus knappen 
innan vattentanken är full börjar den gula lampan blinka. När vattentanken är full slutar den gula lampan blinka och 
enheten startar. Om blinkningen fortsätter mer än 30 sekunder, kontrollera att kranen i vattenanslutningen är öppen. 
Om problemet består, kontakta servicefirman.
3.6.6 Röd lampa lyser • kör/paus knappen trycks in under ett program • Enhetens handtag lyfts under ett program
• Strömavbrott inträffar under ett program
     Tryck på kör/paus knappen igen för att starta om cykeln
3.6.7 Grön lampa lyser • 20 sekunder cykeln är klar

3.7 Överbrygga lockets säkerhetslås
- Lockets säkerhetslås kan öppnas mekaniskt genom att lockets frigöringsknapp trycks in med ett lämpligt verktyg. 

              VARNING!!! Sugpåsen inne i Nemo kan stå under tryck. Undvik smittorisk och skydda dig själv.

3.8 Varningar
• Enheten är avsedd att tömma och skölja standard Serres 2L och 3L sugpåsar. 
• TÖMNING AV FÖRGELADE SUGPÅSAR ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET
• Sugpåsens vinklade anslutning och en möjlig serieanslutning måste tas bort. Sugpåsens anslutningar måste absolut 
pluggas innan tömningsenheten används!
• Rengör inte enheten med en använd diskplatta.

4. Feltillstånd
4.1 Strömavbrott
• Om ett strömavbrott inträffar när enheten befinner sig i normalläge påverkas inte enhetens funktionalitet. Enheten 
kommer att fungera normalt när strömmen återvänder.
• Om ett strömavbrott inträffar under ett program stannar enheten och när strömmen återvänder går enheten in i sitt 
normalläge, men den röda lampan kommer att lysa. Enheten startas om genom att kör/paus knappen trycks in.

              OBS!! Om ett strömavbrott inträffar under tömning av en sugpåse, starta programmet igen 
              när strömmen återvänt men öppna inte locket för att säkerställa säkerheten!

4.2 Avbrott i vattenförsörjningen
• Enheten har en inbyggd tank med tillräckligt mycket vatten för att köra ett program. Om det inträffar ett avbrott i 
vattenförsörjningen under ett program eller innan enheten startas kommer enheten att köra programmet normalt till slutet. 
Enheten kan inte startas om innan vattentanken har fyllts.  (Se sektion 3.6.5)

4.3 Vätskeläckage utanför enheten
• Om vätska läcker ut ur enheten, stoppa enheten genom att trycka på kör/paus knappen. 
• Kontakta servicefirman.

              OBS: Sugpåsen inne i Nemo kan stå under tryck. Undvik smittorisk och skydda dig själv.
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Vattenanslutning
1500 mm 
slang ingår

Avloppsanslutning
DN50

5. Felsökning

5.1 Enheten startar inte
• Kontrollera att enhetens strömkabel har kopplats in.
• Kontrollera att huvudströmbrytaren är påslagen
• Kontrollera att enheten får vatten från 
vattenledningsnätet.
• Kontrollera att enhetens handtag tryckts ända ner.
• Kontrollera att enhetens lock är låst

5.2 Sugpåsen töms inte 
• Starta om enheten genom att trycka på kör/paus 
knappen.
• Om felet består, kontakta servicefirman.

5.3 Dåligt resultat av 
sugpåsesköljningen
• Starta om enheten genom att trycka på kör/paus 
knappen.
• Om felet består, kontakta servicefirman.

5.4 Enheten lock går inte att öppna
• Kontrollera att enheten får ström: 
- att enhetens strömkabel har kopplats in i ett vägguttag
- att huvudströmbrytaren är påslagen
- att det inte är strömavbrott  
• Enheten har stoppats under en tömningscykel, 
den röda lampan lyser (se sektionerna 3.6.6 och 4.3) 
• Programmet är inte klart(se sektion 3.6.6)
• Om felet består, kontakta servicefirman.

5.5. Andra problemsituationer
• Kontakta servicefirman.

6. Underhåll
• dagligt underhåll av enheten inkluderar rengöring av 
enheten, se sektion 3.4.
• Underhållsprogrammet utförs vartannat år i enlighet 
med enhetens underhållsprogram. Grundläggande 
underhåll inkluderar inspektion av de av enhetens delar 
som är utsatta för slitage och om nödvändigt byta ut 
dessa, lockets inre tätning byts regelbundet (var sjätte 
månad). 

7. Garanti
• Enhetens garantiperiod är ett (1) år.
• Enhetens garanti gäller till Sverige

8. Tekniska 
specifikationer 

8.1 Dimensioner

8.2 Elektrisk anslutning
Stickpropp, 230 V/50 Hz

8.3 Vattenanslutning
G1/2” (kallvatten)

8.4 Avloppsanslutning
DN50

8.5 Inkommande vattentryck
Max.:  800 kPa (8 bar) 

8.1. Dimensioner



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



Tillverkare:

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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