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1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, Çamaşırhanede bulunan makinelerin kullanılmasına yönelik bir sistem
oluşturmaktır.
2. KAPSAM : Çamaşırhane çalışanlarını kapsar.
3. KISALTMALAR:-4. TANIMLAR: -5.SORUMLULUKLAR:
• Hastane Müdürü (İdari)
• Biyomedikal ve Destek Hizmetleri Müdür Yrd.
• Çamaşırhane çalışanları
6. FAALİYET AKIŞI:
6.1. İlk Çalıştırma ve Program Seçme:
• Makine gövdesindeki Ana Şalter kutusundaki sigortaları kaldırınız.
• Ekrana gelecek olan 1. program haricinde bir program kullanılacaksa PROGRAM + veya
PROGRAM – düğmelerinden istediğiniz programa getiriniz.
• Seçilen programı START butonuyla sabitleyiniz.
• Ekranda programa göre SIKMA TİPİ SEÇİNİZ yazınız çıkabilir.
• Zaman (±) butonundan sıkma tipini “SIKMA YOK” – “YAVAŞ SIKMA” – “HIZLI SIKMA”
devirlerinden bir tanesine getiriniz.
• Seçtiğiniz hızı START butonuyla sabitleyiniz. Bu sabitleme işlemiyle yıkama işlemi başlamış
olmaktadır.
• Bu işlemden sonra hemen makinenin deterjan koyulan kısmına geçip seçtiğimiz program
numarasına göre listeye bakıp gerekli miktardaki deterjanları istenilen bölümlere koymanız
gerekmektedir. Yapılacak tüm işlemler otomatik olarak sonuna kadar devam eder.
• Program tamamen bittiği zaman “YAPILAN İŞLEM BİTMİŞTİR, STOP DÜĞMESİNE
BASINIZ” yazısı ile sinyal sesi gelecektir. Stop düğmesine basarak işlem durdurulur ve
çamaşırlar makinenin içinden alınır.
6.2. Makine Çalışırken Dikkat dilecek Hususlar:
• Makine çalışırken STOP düğmesine 1 kere basılınca işlem kaldığı noktada bekler, ikinci defa
STOP düğmesine basılınca işlem biter ve en başa geri döner.
• STOP düğmesine 1 kere basılırsa işlem kaldığı noktada bekler, ikinci defa START düğmesine
basılırsa işlem kaldığı yerden devam eder.
• İşlem esnasında çamaşır koyma kapağı açılırsa işlem duracak ve ekranda “KAPAK AÇIK”
sinyali verecektir. İşlemin devam etmesi için kapak kapanmadan START almayacağı için kapak
kapatılıp START düğmesine basmak gerekmektedir.
• Makine sıkma programında iken ara sıkmaları otomatik olarak yavaş sıkma yapar. Sıkma
programı işlenirken balansa geçen sıkma kademesi durarak başa döner.
• Sıkma esnasında balansa geçmeden sıkma yapmayı, arka arkaya 4 kere dener. Bütün
denemelerde sıkmaya geçmezse “ÇAMAŞIR SIKMA İŞLEMİNE MÜSAİT DEĞİLDİR”
yazısıyla kullanıcıyı uyarır.
6.3. Makine İç Tanburuna Çamaşır Koyarken Dikkat Edilecek Hususlar:
• Kapasitesinden fazla çamaşır koymayınız.
• Çamaşırları makineye yerleştirirken “tel, ataç, toplu iğne, çıtçıt, düğme” gibi ufak metal
parçalarının çamaşırların arasından temizlemek gerekmektedir.
6.4. Makineye Su Alma İle İlgili Bilgiler:
• Su basıncı en az 0.4 ATM basınçta olmalıdır ve su giriş bağlantılarının olduğu yerde pislik
tutucuların zamanla temizlenmesi gerekmektedir.
7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR: -HAZIRLAYAN
BİYOMEDİKAL VE DESTEK
HİZM. MÜDÜR YRD.
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