
Instrukcja obsługi
MELAflash CF-Card-Printer
Rejestrator cykli
od wersji oprogramowania 2.000

PL
Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,
Pragniemy Państwu podziękować za okazane nam zaufanie przy zakupie tego produktu MELAG. MELAG to prywatna
firma rodzinna, która została założona w 1951 roku i która specjalizuje się w higienie praktyki lekarskiej. Poprzez ciągłe
dążenie do wysokiej jakości, maksymalnej funkcjonalności i innowacji udało się nam osiągnąć wiodącą pozycję na glo-
balnym rynku w zakresie dekontaminacji narzędzi i higieny.
Słusznie oczekują Państwo od nas optymalnej jakości produktu i niezawodności. Z konsekwentną realizacją naszych za-
łożeń „competence in hygiene” i „Quality – made in Germany” gwarantujemy spełnienie tych wymogów. Nasz certy-
fikowany system zarządzania jakością według ISO 13485 jest nadzorowany m.in. w ramach rocznych wielodniowych au-
dytów przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Dzięki produkty MELAG są produkowane i kontrolowane według ści-
słych kryteriów jakościowych!
Kierownictwo przedsiębiorstwa i cały zespół MELAG.





Spis treści

Spis treści
1 Informacje ogólne ................................................................................................................................................................ 4

Symbole w dokumencie ....................................................................................................................................................... 4
Zasady wyróżniania ............................................................................................................................................................. 4
Symbole na urządzeniu........................................................................................................................................................ 4

2 Bezpieczeństwo.................................................................................................................................................................... 5

3 Opis urządzenia.................................................................................................................................................................... 6
Zawartość dostawy .............................................................................................................................................................. 6
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ............................................................................................................................ 6
Zgodność z urządzeniami MELAG....................................................................................................................................... 6
Widoki urządzenia................................................................................................................................................................ 7
Wskaźniki stanu ................................................................................................................................................................... 8

4 Pierwsze kroki ...................................................................................................................................................................... 9
Podłączenie drukarki kart CF do autoklawu......................................................................................................................... 9
Inicjalizacja rejestratora CF-Card-Printer w autoklawie ....................................................................................................... 9
Podłączenie drukarki kart CF-Card-Printer do MELAseal Pro ........................................................................................... 10
Użycie załączonej karty CF................................................................................................................................................ 10

5 Aktualizacja......................................................................................................................................................................... 12
Objaśnienie pliku LOG ....................................................................................................................................................... 12

6 Usuwanie usterek............................................................................................................................................................... 14

7 Dane techniczne ................................................................................................................................................................. 15

8 Akcesoria ............................................................................................................................................................................ 16



1 Informacje ogólne

4

1 Informacje ogólne

Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja zawiera ważne in-
formacje dotyczące bezpieczeństwa. Utrzymanie stałej sprawności urządzenia i zachowanie jego wartości
zależą przede wszystkim od jego odpowiedniej konserwacji. Niniejszą instrukcję należy przechowywać
starannie w pobliżu urządzenia. Instrukcja jest częścią produktu.
Jeśli instrukcja nie jest już czytelna, ulegnie uszkodzeniu lub zostanie zagubiona, należy zwrócić się o no-
wy egzemplarz do firmy MELAG, wysyłając e-mail z informacją o typie urządzenia i adresie odbiorcy.
Typ urządzenia znajduje się na spodzie urządzenia na tabliczce znamionowej.

Symbole w dokumencie
Symbol Opis

Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do zniszczenia
oprogramowania urządzenia, utraty danych lub problemów sieciowych.

Wskazuje na ważną informację.

Zasady wyróżniania
Przykład Opis
Program
uniwersalny

Wyrazy lub grupy wyrazów, które są wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia, są
oznaczone jako tekst wyświetlacza.

Symbole na urządzeniu
Oznaczenie CE jest równoznaczne z oświadczeniem producenta, że produkt spełnia
odpowiednie wymogi przepisów Unii Europejskiej.

Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Musi zostać przekazane
dystrybutorowi w celu odpowiedniej i profesjonalnej utylizacji.
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2 Bezpieczeństwo

Przy użytkowaniu urządzenia należy przestrzegać wymienionych poniżej i zawartych w
poszczególnych rozdziałach wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Kabel i zasilacz

n Eksploatować urządzenie wyłącznie z oryginalnym zasilaczem.

n W przypadku dłuższych przerw w eksploatacji odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

n Podłączać urządzenie tylko do produktów przewidzianych do użycia z tym urządzeniem.

n Podłączać urządzenie tylko do odpowiedniego źródła zasilania elektrycznego.
Ryzyko zwarcia

n Żadne ciecze nie mogą się dostać do środka urządzenia. Może to wywołać zwarcie oraz porażenie
prądem.

Ustawienie, instalacja, uruchomienie

n Po rozpakowaniu skontrolować urządzenie na obecność szkód transportowych.

n Urządzenie nie nadaje się do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem.

n Urządzenie instalować i użytkować w otoczeniu o temperaturze powyżej zera.

n Urządzenie jest przeznaczone do użytku poza miejscem przebywania pacjentów. Minimalna odległość
od miejsca udzielania świadczeń medycznych musi wynosić co najmniej 1,5 m.

Miejsce ustawienia i przechowywanie

n Nie stawiać urządzenia bezpośrednio na autoklawie. Autoklaw podczas pracy nagrzewa się do wyso-
kich temperatur. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia działania lub uszkodzenia urządze-
nia.

Naprawa

n Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia. Niefachowe otwieranie i naprawa mogą negatywnie wpłynąć
na bezpieczeństwo elektryczne i spowodować zagrożenie dla użytkownika.

n Urządzenie mogą otwierać i naprawiać wyłącznie upoważnione osoby. Gwarancja i rękojmia wygasa-
ją, jeżeli urządzenie zostanie otwarte przez serwis nieautoryzowany przez MELAG.
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3 Opis urządzenia

Zawartość dostawy
Przed zamontowaniem i podłączeniem urządzenia należy sprawdzić zawartość dostawy.

Standardowa zawartość dostawy
▪ Rejestrator MELAflash CF-Card-Printer
▪ Instrukcja obsługi
▪ Zasilacz
▪ Karta CF MELAflash
▪ Czytnik kart MELAflash

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
MELAflash umożliwia transfer danych z urządzeń z interfejsem RS232 lub USB do komputera PC. CF-
Card-Printer to urządzenie służące do zapisywania protokołów na karcie pamięci CF. Za pomocą dołączo-
nego czytnika kart można przenosić protokoły z karty CF do komputera PC.
Drukarka kart CF-Card-Printer może być podłączona bezpośrednio do urządzeń z interfejsem RS232.
Czytnik kart jest podłączany do komputera przez USB.

Zgodność z urządzeniami MELAG
Tabela 1: Przegląd aktualnych typów urządzeń

Klasa produktu Typ urządzenia Wersja oprogramowania
Klasa Profi Vacuklav 23 B+

Vacuklav 24 B+
Vacuklav 24 B/L+
Vacuklav 30 B+
Vacuklav 31 B+

od wersji 3.34

Cliniklav Cliniclav 25 od wersji 3.16
MELAtronic EN/EN+ MELAtronic 23 EN

MELAtronic 15 EN+
od wersji 3.22
od wersji 4.06

Euroklav Euroklav 29 VS+
Euroklav 23 VS+
Euroklav 23 S+

od wersji 3.34

MELAquick MELAquick 12+/12+p od wersji 4.12
MELAseal MELAseal Pro ---
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Tabela 2: Przegląd wcześniejszych typów urządzeń

Klasa produktu Typ urządzenia Wersja oprogramowania
Urządzenia klasyczne Vacuklav 23-B

Vacuklav 24-B
Vacuklav 24-B/L
Vacuklav 30-B
Vacuklav 31-B

od wersji 3.16

Euroklav Euroklav 23V-S
Euroklav 29V-S
Euroklav 23-S
Euroklav 29-S

od wersji 3.16

MELAtronic EN MELAtronic 15 EN
MELAtronic 17 EN

od wersji 3.22

Widoki urządzenia

Ilustracja 1: Rejestrator MELAflash CF-Card-Printer

1 kabel szeregowy (RS232) do
podłączenia do autoklawu

2 kabel sieciowy do zasilania w
napięcie

3 przycisk Format do
sformatowania karty CF

4 dioda LED danych (świeci się na
czerwono)

5 dioda LED zasilania (świeci się na
zielono)

6 gniazdo karty CF MELAflash
7 czytnik kart MELAflash

Ilustracja 2: Czytnik kart MELAflash
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Wskaźniki stanu
Dioda LED
zasilania
(zielona)

Dioda LED
danych
(czerwona)

Stan/przyczyna Działania

Świeci się na
zielono

Rejestrator CF-Card-
Printer gotowa do pracy

Można włożyć kartę CF

                       
Świecą się równocześnie

Dostęp do karty CF Nigdy nie wyjmować karty CF podczas
odczytywania lub zapisywania
(w przeciwnym razie może dojść do utraty
danych)

Miga
Karta CF jest prawie
pełna

Przygotować czystą kartę CF lub skopiować
dane na inny nośnik

                      
Migają razem

Karta CF jest pełna Przygotować czystą kartę CF lub skopiować
dane na inny nośnik

Świeci się na
zielono

Miga szybko
Karta CF gotowa do
formatowania
(tylko 5 sekund)

Włożyć kartę CF w ciągu 5 sekund i wyjąć
dopiero wtedy, gdy czerwona dioda LED
przestanie świecić!

                      
Migają na przemian

Błąd protokołu Nacisnąć na krótko przycisk Format

Miga szybko
Błąd karty CF, np.
nieprawidłowy format lub 
karta CF uszkodzona

Sformatować lub wymienić kartę CF
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4 Pierwsze kroki

Podłączenie drukarki kart CF do autoklawu
1. Podłączyć kabel dołączonego zasilacza do prawego gniazda rejestratora CF-Card-Printer.
2. Podłączyć zasilacz do gniazda wtykowego.

Ê Dioda LED zasilania świeci się na zielono.
3. Podłączyć kabel szeregowy do szeregowego gniazda danych (RS232) autoklawu.

INFORMACJA
Zaleca się dokręcenie obydwu śrubek radełkowanych na złączu szeregowym, aby
zapobiec poluzowaniu lub przypadkowemu wyciągnięciu wtyczki.

Inicjalizacja rejestratora CF-Card-Printer w autoklawie
Aby można było zapisać protokoły sterylizacji za pomocą rejestratora CF-Card-Printer na karcie CF, nale-
ży w autoklawie ustawić rejestrator CF-Card-Printer jako urządzenie wyjściowe.
Ustawienia zależą od oprogramowania sprzętowego zainstalowanego w autoklawie.

Od wersji oprogramowania sprzętowego 4.06
1. Włączyć autoklaw włącznikiem sieciowym.
2. Wybrać menu konfiguracja Funkcja poprzez jednoczesne krótkie naciśnięcie przycisków „+” i „–”.

Ekran wyświetla Funkcja: Ostatni nr. cyklu

3. Nawigować przyciskiem „+” w menu Funkcja, aż wyświetli się Funkcja: Zapis protokolu.

4. Nacisnąć przycisk „P”, aby wybrać podmenu Funkcja / Nosnik zapisu.

5. Ponownie nacisnąć przycisk „P”. Jeżeli nie zostało jeszcze wybrane urządzenie wyjściowe, wyświetla
się Nosnik zapisu / Brak nosnika.

6. Nawigować przyciskiem „+”, aż jako urządzenie wyjściowe wyświetli się MELAflash.

7. Potwierdzić przyciskiem „P”. Na ekranie wyświetli się ponownie menu Funkcja / Nosnik zapisu.

8. Nacisnąć dwukrotnie przycisk „S”, aby opuścić menu i wyświetlić ekran główny.
Aby protokoły sterylizacji były zapisywane na karcie CF bezpośrednio po zakończeniu programu steryliza-
cji, należy aktywować w autoklawie opcję Zapis natychmiastowy.

Do wersji oprogramowania sprzętowego 3.34
1. Włączyć autoklaw za pomocą włącznika sieciowego i odczekać, aż na ekranie wyświetli się ekran

główny.
2. Wybrać menu konfiguracji Funkcja poprzez jednoczesne krótkie naciśnięcie przycisków „+” i „-”.

3. Ekran wyświetla Funkcja: Drukować.

4. Nacisnąć przycisk „P”, aby wybrać podmenu Drukowanie - zapis danych.

5. Ponownie nacisnąć przycisk „P”. Jeżeli nie zostało jeszcze ustawione żadne urządzenie wyjściowe, 
wyświetla się Nośnik zapisu - brak drukarki.

6. Nawigować przyciskiem „+”, aż wyświetli się zapis protokołu – komputer.

7. Potwierdzić przyciskiem „P”. Zostaje ponownie wyświetlone menu Drukowanie - zapis danych.

8. Nacisnąć dwukrotnie przycisk „S”, aby opuścić menu i wyświetlić ekran główny.
Aby protokoły sterylizacji były zapisywane na karcie CF bezpośrednio po zakończeniu programu steryliza-
cji, należy aktywować w autoklawie opcję Wydruk natychmiastowy.
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Podłączenie drukarki kart CF-Card-Printer do MELAseal Pro
1. Podłączyć szeregowy przewód przyłączeniowy MELAflash CF-Card-Printer do interfejsu RS232 na

tylnej stronie zgrzewarki.
2. Podłączyć kabel dołączonego zasilacza do prawego gniazda rejestratora CF-Card-Printer.
3. Podłączyć zasilacz do gniazda wtykowego.

Ê Dioda LED zasilania świeci się na zielono.

Ê Zgrzewarka automatycznie rozpoznaje MELAflash CF-Card-Printer.

Ê Po pierwszej operacji zgrzewania w danym dniu następuje utworzenie protokołu dziennego na
karcie pamięci CF w MELAflash CF-Card-Printer. W protokole tym zapisywana jest w postaci
wiersza każda operacja zgrzewania tego samego dnia.

INFORMACJA
Dokumentacja pozbawiona luk
Zwrócić uwagę, aby karta pamięci CF znajdowała się w MELAflash CF-Card-Printer
podczas wykonywania każdej operacji zgrzewania.

Użycie załączonej karty CF

OGŁOSZENIE
Nieprawidłowe włożenie karty CF może spowodować uszkodzenie karty lub rejestratora
CF-Card-Printer.
n Zwrócić uwagę na prawidłowe położenie karty CF. Wsuwać kartę CF do gniazda bez użycia

siły.

OGŁOSZENIE
W przypadku wyjęcia karty CF z gniazda, gdy świeci się czerwona dioda LED danych,
może dojść do utraty danych zapisanych na karcie CF.
n Nigdy nie wyjmować karty z gniazda, gdy świeci się czerwona dioda LED danych.

Pojemność

INFORMACJA
Pomimo dużej pojemności karty CF zaleca się regularnie, co najmniej raz na tydzień,
zapisywanie protokołów w komputerze.

Formatowanie karty CF

OGŁOSZENIE
Podczas formatowania wszystkie dane zapisane na karcie CF zostają usunięte.

Dostarczona karta CF jest już sformatowana i można jej natychmiast użyć.
Jednak w razie konieczności sformatowania karty CF należy to wykonywać zawsze za pomocą rejestrato-
ra CF-Card-Printer. Formatuje ona kartę CF w formacie wymaganym przez urządzenie (FAT16).
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1. Wsunąć kartę CF do gniazda tak, aby nie dotykała ona jeszcze styków gniazda, ale była włożona w
gniazdo w prawidłowym kierunku.

2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk Format tak długo (ok. 7 sek.), aby czerwona dioda LED danych
zaczęła szybko migać.

3. Rejestrator CF-Card-Printer znajduje się teraz przez krótki czas (ok. 5 sekund) w trybie formatowania.
4. Gdy czerwona dioda LED danych miga, wsunąć kartę CF do oporu do gniazda z rejestratora CF-

Card-Printer.

Ê Karta CF jest teraz formatowana. Podczas formatowania czerwona dioda LED danych świeci
nieprzerwanie.

ÊPo zakończeniu formatowania czerwona dioda LED danych gaśnie.

Wkładanie karty CF do gniazda
Kartę CF należy włożyć do przedniej części rejestratora CF-Card-Printer.
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5 Aktualizacja

Aktualizacja rejestratora CF-Card-Printer jest możliwa od wersji 2.000.
Informacje na temat aktualnej wersji oprogramowania rejestratora CF-Card-Printer można znaleźć na koń-
cu wydruku protokołu:

W celu przeprowadzenia aktualizacji należy wykonać następujące czynności:
1. Zapisać plik aktualizacji (11352.MOT) w folderze głównym czystej karty CF (FAT16).
2. Wyłączyć rejestrator CF-Card-Printer poprzez odłączenie od sieci elektrycznej.
3. Włożyć kartę CF.
4. Ponownie podłączyć zasilacz rejestratora CF-Card-Printer do sieci elektrycznej.

Ê Aktualizacja rozpocznie się automatycznie. Podczas aktualizacji świeci się czerwona dioda LED
danych.

ÊPo zakończeniu procesu aktualizacji na karcie CF zostaje zapisany plik LOG zawierający wynik opera-
cji. W przypadku prawidłowej aktualizacji w pliku LOG zostaje również zapisana wersja aktualnego
oprogramowania sprzętowego.

Przykład pliku LOG

---------------------------------

Update Logfile

---------------------------------

New version firmware

V2.006A

Mar 28 2013      13:18:16

---------------------------------

Result

      No Error

---------------------------------

Objaśnienie pliku LOG
Plik LOG może zawierać następujące rezultaty:

Rezultat Opis
No Error Aktualizacja została przeprowadzona prawidłowo.
Wrong file Plik aktualizacji nie zawiera pliku MELAflash
Update file
corrupted

Nie można otworzyć pliku aktualizacji, ponieważ plik lub system plików jest
uszkodzony.

MOT chks error Plik aktualizacji (format pliku) jest uszkodzony lub nieprawidłowy
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Rezultat Opis
Version not found W pliku aktualizacji nie znaleziono informacji na temat wersji aktualnego

oprogramowania.
Unknown error Nieznany błąd
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6 Usuwanie usterek

Problem/zdarzenie Możliwe przyczyny Co można zrobić/działania
Folder protokołu UNKNOWN na
karcie CF
Czerwona dioda LED danych i
zielona dioda LED zasilania
migają na przemian.

Plik protokołu nie został
rozpoznany i utworzony w
folderze UNKNOWN.

Nacisnąć na krótko przycisk
Format z przodu rejestratora CF-
Card-Printer, aby zresetować stan
usterki.

Folder protokołu ERROR na
karcie CF
Czerwona dioda LED danych i
zielona dioda LED zasilania
migają na przemian.

Wystąpiło zakłócenie przesyłania
danych z autoklawu do
rejestratora CF-Card-Printer i
nieprawidłowy plik protokołu
został zapisany w folderze
ERROR

Nacisnąć na krótko przycisk
Format z przodu rejestratora CF-
Card-Printer, aby zresetować stan
błędu.

Czerwona dioda LED danych
miga

Karta CF nieprawidłowo
sformatowana

Ponownie sformatować kartę CF
(system plików: FAT16).

Karta CF uszkodzona Wymienić uszkodzoną kartę CF
na nową.

Zielona dioda LED zasilania miga
z krótkimi przerwami

Karta CF jest prawie pełna Jak najszybciej zapisać w
komputerze protokoły sterylizacji
zapisane na karcie CF.
Protokoły sterylizacji można w
dalszym ciągu zapisywać na
karcie CF aż do osiągnięcia ich
maksymalnej liczby.

Zielona dioda LED zasilania i
czerwona dioda LED danych
migają razem z krótkimi
przerwami

Karta CF pełna Zapisać w komputerze protokoły
sterylizacji zapisane na karcie CF.



7 Dane techniczne

15

7 Dane techniczne

Nazwa typu Rejestrator MELAflash CF-Card-Printer
Nośniki pamięci, których można użyć Karta Compact-Flash (karta CF),

System plików: FAT16
Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.) 2,3 x 7,5 x 11,5 cm
Temperatura otoczenia
– eksploatacja
– przechowywanie

0–40°C
0–70°C

Względna wilgotność powietrza
– eksploatacja
– przechowywanie

8–90%
5–95%

Podłączenie elektryczne
Rejestrator CF-Card-Printer DC 5 V ±10%, 1 A
Podłączenie elektryczne
 Zasilacz 100–250 V, 47–63 Hz, 1,6 A
Moc elektryczna maks. 6 W
Długość kabla sieciowego ok. 1,4 m
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8 Akcesoria

INFORMACJA
MELAG rekomenduje stosowanie wyłącznie oryginalnych akcesoriów.

W zakresie akcesoriów i materiału eksploatacyjnego prosimy o kontakt ze sprzedawcą MELAG. Przy za-
mawianiu materiałów eksploatacyjnych należy podać numer seryjny urządzenia i numer części podany po-
niżej.

Produkt Nr art.
Zasilacz wtyczkowy do rejestratora MELAflash CF-Card-Printer, EU 30403
Zasilacz wtyczkowy do rejestratora MELAflash CF-Card-Printer, AUS/CN/UK 30402
Czytnik do kart CF MELAflash 01048
Karta CF MELAflash do zapisywania dokumentacji 01043





Dystrybutor

MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG
Geneststraße 6-10
10829 Berlin
Germany

email: info@melag.de
web: www.melag.com

Instrukcją oryginalną

Odpowiedzialny za treść: MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG
Z zastrzeżeniem zmian techniczmych

BA
_M

EL
Af

la
sh

_0
10

39
_P

L.
pd

f |
 R

ev
. 2

 - 
19

/3
14

3 
| D

at
a 

zm
ia

ny
: 2

02
0-

02
-0

1


	 Spis treści
	1 Informacje ogólne
	1.1 Symbole w dokumencie
	1.2 Zasady wyróżniania
	1.3 Symbole na urządzeniu

	2 Bezpieczeństwo
	3 Opis urządzenia
	3.1 Zawartość dostawy
	3.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
	3.3 Zgodność z urządzeniami MELAG
	3.4 Widoki urządzenia
	3.5 Wskaźniki stanu

	4 Pierwsze kroki
	4.1 Podłączenie drukarki kart CF do autoklawu
	4.2 Inicjalizacja rejestratora CF-Card-Printer w autoklawie
	4.2.1 Od wersji oprogramowania sprzętowego 4.06
	4.2.2 Do wersji oprogramowania sprzętowego 3.34

	4.3 Podłączenie drukarki kart CF-Card-Printer do MELAseal Pro
	4.4 Użycie załączonej karty CF
	4.4.1 Pojemność
	4.4.2 Formatowanie karty CF
	4.4.3 Wkładanie karty CF do gniazda


	5 Aktualizacja
	5.1 Objaśnienie pliku LOG

	6 Usuwanie usterek
	7 Dane techniczne
	8 Akcesoria

