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Rättelser till bruksanvisningen till Rev 3 SCA
Sida

Beskrivning

Avsnitt 1.2/sidan 4
Avsnitt 1.4/sidan 4

Ändra mängd från “(Cirka 31 l.)” till “(Cirka 31,5 l.).”
Ändra rubriken på avsnittet från “LÄGG TILL 850 GRAM…” till “LÄGG TILL 717 GRAM…”
Ändra dessutom meningen från “… och tillsätt långsamt 850 gram (cirka 4/5 av en flaska)
av WaterWorks…” till “… och tillsätt långsamt 717 gram (cirka 3/4 av en flaska) av
WaterWorks…”
Flytta avsnitt 1.5 “Lägg i delar” till efter steget “Sätt på enheten.” “Lägg i delar” är nu
avsnitt 1.7. Ta dessutom bort meningen “Lägg större delar direkt i lösningen.” och ändra
till “Lägg delarna i korgen och sänk ned den i lösningen.”
Lägg till meningen “När 30°C har uppnåtts kan systemet tömmas utan risk.”

Avsnitt 1.5/sidan 4

Avsnitt 1.14/sidan
5
Avsnitt 8.2/sidan
17

Avsnitt 8.3/sidan
17

Avsnitt 8.3/ sidor
17,18

Ändra meningen “Tanken rymmer drygt 31,5 l.” till “Tanken rymmer drygt 31,5 l.” Till
meningen om varmvatten till tanken, lägg till “Använd EJ varmvatten. Tillsatsen av
WaterWorks till vatten är en värmeavgivande reaktion i sig.” Ta också bort meningen
“När komponenterna rengörs med rengöringsmedlet fylls rengöringslösningen med
bärarmaterial och förlorar sin effektivitet. När vätskan blir “kaffefärgad” är det dags att
byta ut den.” Tips om hur man ser att lösningen är förorenad finns längre fram i detta
dokument.
I den första paragrafen efter meningen “WaterWorks-lösningen innehåller
natriumhydroxid och försiktighet måste iakttas när man arbetar med lösningen och när
man gör sig av med den.” Lägg till meningen “Se avsnittet om Underhåll av din SCA för
information om hur man gör sig av med vätskan.”
I den första paragrafen med rubriken “Vid bruk av WaterWorks vattenlösliga
koncentrat:” ändra meningen“… tillsätt långsamt cirka 850 gram av WaterWorks…” till
“… tillsätt långsamt cirka 717 gram av WaterWorks…” lägg dessutom till dessa meningar
“Idealiskt pH för rengöringslösningen vid bruk av WaterWorks är 12.6, och effektiviteten
på lösningen börjar avta under 11.5pH. Det räcker med ett lackmuspapper i ett
rumstempererat lösningsprov för att mäta pH-värdet.
Obs: Allt eftersom komponenterna rengörs i vätskan fylls vätskan med bärarmaterial och
effektiviteten avtar. Se felsökningsavsnittet för ytterligare information om hur man
avgör när vätskan behöver bytas ut.”

Avsnitt 8.11/sidan
20

Ta bort meningen “När vätskan blir kaffefärgad är det dags att byta ut den.” och ersätt
den med meningen “Se felsökningsavsnittet för ytterligare information om hur man
avgör om vätskan behöver bytas ut.”

Avsnitt 9.3/sidan
22

In meningen som börjar “Korrekt kassering kräver att…” ska ordet “surhet” bytas ut mot
“basiskhet.”

Avsnitt 9.5/sidan
23

Ändra meningen “Ta endast bort silen om tanken nyligen fyllts med rent vatten eller om
tanken är tom.” till “Ta endast bort silen om tanken är tom.” På detta sätt kan grövre
smuts inte komma in i pumpen.

Avsnitt 10/sidan 25

Lägg till “Om säkringen går på nytt, kontakta teknisk support.” till den troliga orsaken
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Sida

Beskrivning
“Säkringen har gått” under felet “Strömlampan lyser inte”.

Avsnitt 10/ sidan 26 Det fel som beskrivs som “Flödesintaget verkar mindre än normalt” ska vara “Flödet i
tanken verkar mindre än normalt.”
Avsnitt 10/ sidan 27 Lägg till i felsökningstabellen:
Fel

Trolig orsak

Åtgärd

Det syns vita
avlagringar på
mörka
komponenter

Det vitfärgade
bärarmaterialet
kan ha förorenat
rengöringsmedlet.

Töm tanken och fyll på rent vatten och
rengöringsmedel enligt anvisningarna i avsnittet
“Så här fungerar din SCA” i denna
bruksanvisning. Rengör delarna igen med ny
rengöringslösning.

Det kommer en
dålig lukt från
SCA

Rengöringsmedlet Töm tanken och fyll på rent vatten och
är troligen fullt av rengöringsmedel enligt anvisningarna i avsnittet
bärarmaterial.
“Så här fungerar din SCA” i denna
bruksanvisning.

Komponenterna Rengöringsmedlet Töm tanken och fyll på rent vatten och
är inte rena
är troligen fullt av rengöringsmedel enligt anvisningarna i avsnittet
trots flera
bärarmaterial.
“Så här fungerar din SCA” i denna
timmars
bruksanvisning.
rengöring.
Typ av
Om EcoWorks används kan man byta till
rengöringsmedel. WaterWorks. Båda finns hos återförsäljare av
Stratasys. WaterWorks är ett mer effektivt
rengöringskoncentrat.
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