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Kontrol

Sikkerhed

Indhold

Før forsendelse gennemgår skinnekarret en grundig sikkerhedsrelateret og funktionel kvalitetskontrol 
og pakkes herefter omhyggeligt.   

Kontroller ALLE dele for forsendelsesskader. Hvis der konstateres skader må produktet IKKE anvendes. 
Kontakt forhandler/producent for yderligere instruktion.
Produktet må kun returneres i ubeskadiget papemballage – første valg originalforpakningen. 

Sikkerhedsafsnittet indeholder vigtige oplysninger til sikker drift og brug af dette produkt. Læs 
disse oplysninger og alle andre sikkerhedsoplysninger, der følger med produktet, inden du tager 
skinnekarret i brug.

Elektrisk stødsymbol bruges til at indikere en fare som følge af farlig spænding. Enhver fejlbehæftelse 
kan resultere i alvorlig personskade eller død. Symbolet vises i advarsels og forsigtigheds meldinger.

 1. Skinnebad – Standard REF 100.600
 2. Brugermanual REF 400.600
 3. En af følgende:
  Ledning (US) REF 300.107
  Ledning (EU) REF 300.154
  Ledning (UK) REF 300.155
  Ledning (AU) REF 300.156 
  (anvend ikke forlængerledning som ikke er kompatiel med Strava ledningen).
 4. 2,44 m Drænslange  REF 200.101
 5.  Bundplade REF 300.128
 6.  Opstartspumpe REF 300.127

STRAVA SKINNEKAR 
BRUGERMANUAL

Advarsel
For at undgå elektrisk stød skal du kun tilslutte instrumentet til korrekt jordforbundet 3-polet stik. 

Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan resultere i alvorlig personskade.
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FARE!

FORSIGTIGHED!

ADVARSEL!

Fare indikerer en overhængende farlig situation, som, hvis den 
ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlig personskade.

Forsigtighed angiver en potentielt farlig situation, som hvis den 
ikke undgås, kan føre til materielle skader eller mindre kvæstelser 
eller begge dele.

Advarsel angiver en potentielt farlig situation, som hvis den ikke 
undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade.
- Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i skade 

 på dit nye skinnekar og/eller personskade.

FARE!

FORSIGTIGHED!

ADVARSEL!

Signalord bruges i denne manual og gælder for farer 
eller usikker praksis, der kan resultere i personskade 
eller materielle skader. Se nedenstående information for 
definitioner af signalordene.  

SYMBOLER

Dette symbol angiver, hvor personskade eller skade på udstyret 
er muligt.
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European Union CE mark.
CE-mærket angiver, at dette produkt opfylder de relevante 
krav i EF-direktiver.

Elektrisk stød
Elektrisk stød symbol bruges til at indikere en fare som 
følge af farlig spænding. Enhver fejlbehæftelse kan 
resultere i alvorlig personskade eller død.

EU-direktiv vedrørende Affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr (WEEE)
Dette symbol på produktet eller på dets emballage 
indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen 
med almindeligt affald. I stedet er det brugerens ansvar 
at bortskaffe affaldet i henhold til de lokale love. Separat 
indsamling og genanvendelse af affald ved bortskaffelse 
hjælper med at bevare naturressourcer og sikre at det 
genanvendes på en måde, der beskytter menneskets 
sundhed og miljøet. For yderligere information om 
aflevering af affald til genanvendelse, bedes du kontakte 
de lokale myndigheder.

Forsigtighed. Se brugermanualen. 

Hold tørt

Se brugermanualen

Produktcertificeringsmærke

Produktionsår

Katalognummer

SYMBOL BESKRIVELSE

REFREF
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FORMÅLET MED 
DENNE MANUAL

Denne brugervejledning er hovedsageligt fokuseret på opsætning, rengøring, betjening 

og rutinemæssig vedligeholdelse af Strava Splint Bath. Disse instruktioner hjælper med 

at undgå farer og reparationer, samtidig med at produktets pålidelighed øges. Opbevar 

denne vejledning til fremtidig reference.

Instruktioner til korrekt brug
Læs disse instruktioner omhyggeligt, inden du anvender skinnekarret. 

Disse instruktioner hjælper med at undgå farer, unødvendige 
reparationsomkostninger og tid hvor skinnekarret er ufunktionsdygtigt. Ved 
at følge disse instruktioner øges produktets pålidelighed og levetid.

Vandbadet er kun beregnet til opvarmning af termoplastisk materiale til medicinsk brug.

• Dette vandbad er ikke egnet til direkte opvarmning uden brug af vand.
• Opvarmning af mad og drikke såvel som andre farmaceutiske og medicinske produkter,
 er ikke tilladt og udgør forkert brug.
• Direkte anvendelse på patienten er ikke tilladt.

Indikationer for anvendelse
Strava skinnekar er beregnet til brug som et kar på hospitaler, klinikker og andre 
medicinske faciliteter til opvarmning og blødgøring af termoplast, der bruges i fremstilling 
af skinner og bandager. Enheden er kun beregnet til indendørs brug.
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Produktbeskrivelse
Strava skinnekar er lavet af et termohærdet kompositmateriale, der holder og opvarmer 
vand. Skinnekarret gør det muligt at blødgøre termoplastiske materialer og gøre dem 
bøjelige, så de kan tilpasses kroppen. Strava skinnekar har en brugerdefineret LCD-skærm 
til nøjagtig vandtemperaturaflæsning, brugerstyret temperatur- og tidsindstillinger, 
termoplastiske forud- og brugerindstillinger, sanitetscyklus og automatisk tømning af 
vandet. Strava skinnekar er udstyret med tre (3) muligheder for rengøring: Kontinuerligt 
UV-lys, en sanitetscyklus, der opvarmer vandtemperaturen til højeste niveau og hurtig 
tømning af vander. Strava skinnekar har et gennemsigtigt, sammenfoldeligt glaslåg, en 
termostat temperaturregulator (+/- 1C) og indeholder ca. 19 liter vand.
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TEKNISK DATA

REF 100.600
Operating Temperature Range F 140o - 180o F
 C 60o - 82o C

Temperature Variability F/C 2o

Sanitation Mode F 185o

 Set Time Seconds 30 - 180

 C 85o           

Over Voltage W 11
Frequency Hz 50/60 Hz
Mains Voltage (+/- 10% of nominal voltage) V 100-120 VAC, 200-240 VAC

AC Current (Max) A <10 Amps
Water Fill Capacity Gallons 5.2 G
 Litres 20 L
Water Fill Height in 5”
 cm 12.5 cm
Unit Weight lbs 35 lbs
 kg 15.9 kg
Unit Dims Outer (LxWxH) in 22.625”L  19.75”W 10”H
 cm 60cm L 52cm W  25.5cm H

 Storage (Altitude) ft 16,732 ft

 Operation (Max) ft 16,732 ft

  m 5100 m

  m 5100 m

Standard  IEC 61010-1, -2

Environment (Altitude)

  UL 61010-1, -2
  CSA C22.2#61010-1, -2
  CB SCHEME

Tekniske Specifikationer Strava Skinnekar

Strava SPLINT BATH STD UM Spec

Materiale
Den ydre ramme er fremstillet af et termohærdet kompositmateriale. Enheden består af et 
hærdet glaslåg, drænslange, vandfilter, vandpumpe, strømforsyning og ultraviolet (UV) lys.

Power Consumption W 1100W

Unit Dims Inner (LxWxH) in 19”L  12”W 6”H
 cm 48cm L 59cm W  41cm H
Unit Shipping Weight lbs 47 lbs
 kg 21 kg
Unit Shipping Dims (LxWxH) in 25.6”L 23”W 16”H
 cm 67cm L 59cm W 41cm H



1  – Ønsket temperatur

2 – Faktisk temperatur

3 – Temperaturdisplay ti lstand °C/ °F

4 – Tidsstyring op eller ned

5 – Timer START/STOP button

6 – Timer – Nedtælling

7 – Fabriksindstil l inger

8 – Visning i  realtid

9 – Menu

10 – Tilføj en ny forud indstil l ing

11 – Sluk for enheden

4

8

7

9

4

8

7

10

11

2

1 3

5

6

Overside af enhedenEnhedens side

25.5cm
(10”)

60cm
(22.625”)

52cm (19.75”)

Bagsiden af enheden

Indvendigt mål
30cm x 48cm x 15cm

(12” x 19” x 6”)
(w x l x h)
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Brugerens ansvar
Dette produkt garanterer sikker drift, hvis det installeres, betjenes og vedligeholdes 
i overensstemmelse med generelle sikkerhedsregler. Operatøren af denne enhed 
skal læse og forstå denne manual og være trænet i metoder til skinnefremstilling. 
Alle operatører skal være opmærksomme på de relevante farer ved at bruge et varmt 
vandbad og udøve foranstaltninger til at afværge sådanne farer. I tilfælde af spild 
af farlige materialer på eller inde i badet, skal operatøren dekontaminere enheden 
korrekt.

Kontrol Panel



Sensorens placering
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Første opsætning

BEMÆRK: Brug vand fra hanen til at fylde enheden. Hvis du er i et hårdt vandmiljø, hvor 
destilleret vand foretrækkes, tilsæt cirka 2,5 dl vand fra hanen til hver fjerde liter destilleret. 
Enheden fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der udelukkende anvendes destilleret vand.

 1.  Pak skinnekarret ud og placer det på en plan overflade, der er i stand til at
  bære karret og vandbelastningen. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads  
  mellem udluftning og væg til ventilation. Sørg for, at enheden er frakoblet og
  at alt emballagemateriale er fjernet fra karret.
 2.  Sæt det med Strava leverede strømkabel (brug ikke noget andet strømkabel 
  end det som er leveret af Strava) i bagsiden af enheden og tilslut til   
  stikkontakt. (Anvend stikkontakt med jord). 
 3.  Fyld karret med vand til lige over sensoren. (ca. 5cm). Tryk på kontakten bag  
  på enheden for at tænde enheden “til”. Ved første opstart af karret vises  
  opstartsguiden på LCD-skærmen.
   • Opstartsguiden beder brugeren om at indstille tid, ugedag og   
      temperatur.
   • Bemærk: Sanitetscyklus er som standard “tændt”. 
4.   Enheden skal opstartes inden brug. Indsæt den medfølgende opstartspumpe   
  i hullet i bunden af karret. Tryk en gang på pumpen så den tømmes for luft 
  og hold den på plads i hullet, indtil den igen er helt oppustet. Fjern pumpen 
  fra hullet. Du skal se vandet boble let fra hullet og du vil bemærke en lille 
  ændring i motorens lyd. Hvis dette ikke sker, kan proceduren gentages op til 
  3 gange. Når vandet bobler, er enheden opstartet korrekt. Processen fjerner 
  eventuel fanget luft i rørene og tillader pumpen at aktiveres.
5.   Fortsæt med at fylde tanken til det ønskede vandniveau eller til bunden af  
  den indvendige hængsels linje.

INSTRUKTIONER

ADVARSEL: Start ikke enheden, hvis kabel eller stik er beskadiget, hvis der er åbenlyse, 
synlige defekter på enheden, eller hvis drænventilen ikke er tilstrækkelig lukket.

Opstartspumpe



Startsskærm
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Kontrolpanel

Berøringsskærmens LCD-display lyser når enheden tændes. Kontrolpanelets 
funktioner giver brugeren mulighed for at tilpasse enheden til eget behov.
 •  Startskærmen består af sessionstid, aktuel vandtemperatur, 
  indstillet temperatur, forudindstillinger, real tid og et menuikon.
 •  Forudindstillingerne er fabriksinstallerede temperatur- og 
  tidsforslag, der er specifikke for den valgte termoplast. Dette er 
  anbefalinger fra den termoplastiske producent. Tid og temperatur 
  kan ændres før eller under en session ved at trykke på - eller + på 
  startskærmen. Se alle fabriksindstillinger ved at rulle ned på 
  startskærmen med <or>
 •  Bemærk: De bølgende hvide streger angiver, at vandet varmer op. 
  Det skifter til grønt felt med> symbol, når den indstillede 
  temperatur er nået, og sessionen kan begynde.

Menuen består af følgende funktioner:
 • Set auto on/off – denne funktion indstiller automatisk “on” tid og 
  “off” tid for bestemte ugedage. Fabriksstandard for dette er ”On”. 
  Denne funktion forvarmer vandet for at nå den indstillede 
  temperatur inden en session starter og for at spare energi om 
  aftenen, når den ikke er i brug. 
 • Water evacuation – når “start” knappen trykkes, evakuerer pumpen 
  vandet via drænslangen. Vigtigt: Sørg for, at drænslangen er korrekt 
  indsat i bagsiden af enheden. Dræningen kan til enhver tid 
  stoppes ved at trykke på “stop” knappen. Pumpen stopper 
  automatisk, når vandstanden er faldet tilstrækkeligt.  
 • Sanitation cycle – Fabrikanten anbefaler på det kraftigste daglig 
  hygiejne af skinnekarret. Fabriksstandarden for sanitetscyklus er 
  “tændt”. Enheden er indstillet til at opretholde en natlig 
  sanitetscyklus kl. 20.00 (20.00) søndag til torsdag. Tid og dag kan 
  ændres ved at klikke på “auto sanitation”. Når sanitetscyklus er 
  aktiveret, opvarmer enheden vandet til en ekstrem høj temperatur 
  (85° C) for at dræbe mikrober i vandet. Når sanitetscyklussen 
  er afsluttet, vender enheden tilbage til sidst forudindstillede 
  temperatur (afhængigt af om enheden blev indstillet auto on /off). 



Ny brugerindstil l ing
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• Nyttige tips - denne skærm giver brugeren nyttige tip og information om 
 skinnekarret.
• Forudindstillinger - ud over fabriksindstillingerne kan brugeren programmere 
 de ønskede forudindstillinger med navn. Op til 50 brugerdefinerede 
 forudindstillinger kan gemmes i enheden. Standardtiden for en ny 
 brugerindstilling er 1:00 minut, og standardtemperaturen er 68° C.  
 • Sådan tilføjes en ny brugerindstilling: 1. Gå til brugerindstillinger i 
  menuen, klik på +, indtast materialestørrelsen (hvis ønsket), navn, og 
  juster tid og / eller temperatur med - og +. Klik på Gem. 2. Fra 
  startskærmen skal du klikke på + i nederste højre hjørne ved siden af 
  den viste forudindstilling. Indtast materialestørrelsen (hvis ønsket), 
  navn, og juster til den ønskede tid og / eller temperatur med - og +.  
  Klik på Gem.   
 • For at ændre en eksisterende forudindstilling: Gå til brugerindstillinger  
  i menuen, klik på modificer, foretag ønsket tid- og / eller 
  temperaturændring med - og +. Klik på Gem.  
 • Bemærk: Fabriksindstillingerne kan ikke ændres eller slettes. 
  Brugerdefinerede forudindstillinger kan fjernes.  
• Temperatur indstillinger - indstilles i grader Fahrenheit (F) eller Celsius (C). 
 Fabriksindstillet er F.
• Indstil tid - indstil uret med rullehjulet i enten 12 timers eller 24 timers 
 display. Fabriksindstillingen er 12 timers visningstilstand.  
• Audio / visuelt - juster skærmens lysstyrke og lydstyrken for audiosignaler.  
 En biplyd indgår i de sidste ti sekunder af en session for at advare brugeren. 
Bemærk: Lyd kan slukkes, undtaget er visse fejlmeddelser. 
• Nulstilling af fabriksindstillinger – FORSIGTIG! ved at klikke på nulstilling,   
 gendannes alle fabriksindstillinger og alle brugerdefinerede forudindstillinger  
 slettes.

INSTUKTIONER FORT. 

Hvis sanitetscyklussen tændes manuelt, kører cyklussen i 5 minutter, når “start” -knappen trykkes ned. 
Vandtemperaturen vises på kontrolpanelet under sanitetscyklussen. Ved afslutningen af cyklussen vender 
vandtemperaturen tilbage til den sidst forudindstillede temperatur. 

Kun hvis auto on /off er indstillet går enheden i dvaletilstand efter automatisk sanitet.  

 •  RISIKO FOR SVÆR FORBRÆNDING!  
 •  Hold låget lukket under sanitetscyklussen. Lig ikke termoplastiske 
  materialer eller andre materialer i badet under sanitetscyklussen. 
  Læg ikke hænder eller andet i vandet.

FORSIGTIGHED! ADVARSEL! FARE!
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Generel brug

Tømning af vandet

Rengøring af karret

 •  Når enheden er fyldt med vand, strømmen tændt, forudindstillingen er valgt og den 
  indstillede temperatur er nået, er enheden klar til termoplastiske materialer.
 •  Læg skinne materialet i karret og pas på ikke at sprøjte varmt vand uden for karret.
 •  Tryk på start (grøn knap med pil på startskærmen). Når som helst under en session 
  kan timeren pauses og genstartes fra begyndelsen eller fra det tidspunkt, hvor 
  enheden blev sat på pause.
 •  Hold låg lukket for at opretholde en nøjagtig vandtemperatur, holde på varmen og 
  minimere fordampningen.
 •  Vær forsigtig, når du tager materialet fra badet. Anvend materialet på patienten i 
  henhold til producentens instruktioner.
 •  Hold altid tilstrækkelig vandstand. (ca. 13 cm dyb).

 • Lad vandet afkøle før det tømmes. Vandet kan ikke tømmes ud, medmindre 
  vandtemperaturen er under 74° C.
 •  Sørg for, at drænslangen er korrekt indsat bagpå enheden. Vandet drænes ikke, hvis 
  slangen ikke er tilsluttet.
 •  Klik på H2O Evacuation i menuen på kontrolpanelet og tryk på start.
 •  Når badet er tomt kan du fortsætte med rengøring af tanken.

 •  Producenten anbefaler rengøring af karret 1-2 gange ugeligt. 
 •  Sluk for afbryderen og tag stikket ud af væggen. 
 •  Tør karret med en blød klud med et mildt rengøringsmiddel.  
 •  Påfyld vand i henhold til instruktionerne. (Instruks findes i den starten af manualen)
 •  Ved kalkaflejringer kan du bruge en eddike- og vandopløsning til rengøring eller en   
  kommerciel afkalkningsopløsning (Multiuse CLR®, Zep®, Keurig® Afkalkningsopløsning  
  o.lign). Strava anbefaler periodisk afkalkning af enheden for at fjerne ophobning på   
  varmeelementet, UV-systemet og den interne vandpumpe.
 •  Bemærk: Brug ikke blegemiddel, fortyndet blegemiddel eller per oxidbaserede stoffer  
  i skinnekarret.

Bemærk: Vandpumpen og UV-lys er altid tændt under normal drift af enheden.

ADVARSEL!

Software opgraderinger
Hvis en softwareopgradering er påkrævet vil du modtage en ny version af software, der skal uploades via USB-
stick.
 •  Sørg for, at enheden er slukket.
 •  Fjern enhedens bagpanel ved at fjerne de fire skruer med en stjerneskruetrækker 
  nr. 2 (krydsspids)  
 •  Find USB-stikket. Det er et sort kabel, der er bundet til afløbsslangen.
 •  Indsæt USB-nøglen i stikket.
 •  Tænd for enheden.
 •  Softwareopgraderingen er afsluttet, når installationsguiden er installeret
  vises på skærmen.
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Fejlfinding

Reservedele

 Overophedning: 
 Hvis enheden overstiger 89° C skal du slukke for strømmen og kontakte teknisk service. 
 Lavt vand: 
 1. Hvis der er vand i karret, skal du sørge for, at tanken IKKE er fyldt udelukkende med   
  destilleret vand. Enheden skal have noget vand fra hanen for at sensoren    
    kan registrere niveau  på vandet. Hvis der er vand fra hanen i karret, skal du slukke for  
  hovedstrømmen og kontakte teknisk service. 
 2. Hvis der ikke er vand i reservoiret, skal du slukke for strømforsyningen og 
  undersøge mulige årsager - vandfordampning eller lækage. 
   • Vandfordampning - hold altid tilstrækkelig vandmængde i karret.
   •  Vandlækage - sluk for strømforsyningen og kontakt teknisk service.
 UV-lampe defekt: 
 Sluk for strømmen. Tag ledningen ud af enheden og væggen. Fjern bageste 
 adgangspanel via 4 skruer. Fjern forsigtigt den sorte gummikuffert fra UV-huset, så 
 lampen glider ud af huset. Frakobl lampen fra stik i begge ender. Udskift pære. Forbind 
 den igen i begge ender og sæt den nye pære tilbage i huset. Sæt bageste adgangspanel 
 fast. Bortskaf den defekte pære i henhold til lokal lovgivning.  
 Tilstoppelse af pumpen: 
 Henviser til en blokering i vandsystemet.
 1.  Hvis du er i gang med tømning af karret skal du stoppe og kontakte teknisk service.
 2.  Sluk for strømforsyningen og kontakt teknisk service. 
 Temperatur sensor fejl:
 Henviser til vandtemperaturen, der overstiger 90oC (195oF). Hvis fejl meddelelsen vises:
 1. Mens du tømmer vandet, skal du pause tømningen, og vente på at vandet afkøles.   
  Derefter genoptages tømningen. Tag ledningen ud af enheden og væggen. Kontakt   
  teknisk service.
 2. Tag stikket ud af enheden og væggen og kontakt teknisk service.  

Kontakt producenten, hvis der er nogen tvivl om foreneligheden med dekontaminering eller 
rengøringsmidler.

 Varme Element REF 300.100  
 UV Lampe REF 300.105
 Ledning (US hospitalskvalitet) REF 300.107 
 Ledning (EU Hospitalskvalitet)  REF 300.154
 Ledning (UK Hospitalskvalitet)  REF 300.155
 Ledning (AU Hospitalskvalitet)  REF 300.156  
 Drænslange REF 200.101
 Bundplade  REF 300.128
 Igangsætningspumpe REF 300.127
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Garanti/Reservedele

Service 

Opbevaring og Håndtering

Producenten garanterer at dets produkter er fri for defekter i materiale og fremstilling. 
Under normal brug og i henhold til alle retningslinjer, der er defineret i denne vejledning, 
er køberen berettiget til garanti i en periode på to år fra produktet modtages. Hvis 
udskiftning eller reparation er påkrævet, skal køberen underrette forhandler eller 
producent skriftligt. Efter opnåelse af en RA (returneret varetilladelse) skal produktet 
returneres i original emballage.

Vi estimerer en levetid på fem år for dette produkt, forudsat at det bruges i nøje 
overensstemmelse med den påtænkte anvendelse, som beskrevet i denne manual, og at 
alle krav til vedligeholdelse og service er opfyldt. Den anslåede levetid kan overskrides, 
hvis produktet bruges omhyggeligt og vedligeholdes korrekt og hvis tekniske og 
videnskabelige fremskridt ikke resulterer i begrænsninger. Levetiden kan også reduceres 
betydeligt ved ekstrem eller forkert brug. Det faktum, at vi estimerer en levetid for dette 
produkt, udgør ikke en yderligere garanti.

 • Kontroller jævnligt ledning og stik for slid, fejl og mangler. Udskift efter behov. 

Det anbefales, at følgende retningslinjer anvendes, når karret opbevares eller 
transporteres til et andet sted:

Betjening: 0° C - 40° C
Opbevaring: 0° C - 60° C

2Forureningsgrad

Betjening: Op til 80%
Opbevaring: Op til 90%, ikke kondenserende

Miljø (temperatur) 

Miljø (fugtighed) 

Kontakt Fabrikanten:
Generel information:
email: info@kismetus.com
tel: +1.423.313.6157

Teknisk Service:
email: technicalservice@kismetus.com
tel: +1.210.284.1312



Strava Solutions,  LLC 
2733 Kanasita Drive,  #125
Hixson, TN 37343 USA
TEL:  1.423.313.6157
EMAIL:  technicalservice@kismetus.com

IMPORTØR:
Camp Scandinavia AB
Karbingatan 38
254 67 Helsingborg,  Sweden
TEL:  +46 42 25 27 00
EMAIL:  info@camp.se

PRODUCERET AF:
S

T
R

A
V

A
/C

A
M

P
_O

c
to

b
e

r2
0

2
0

©


