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Drift & Skötsel
Universalklove
Qmt cares universalklove passar de på marknaden flesta före-
kommande skenor. Kloven är konstruerad för 30 mm slitsfäste 
men går att beställa med en adapter för 25 mm slitsfäste.

Universalkloven uppfyller kraven i standard EN ISO 19054:2006.

Kloven är tillverkad i stöthållfast polykarbonat vilket ger en auto-
klaverbar produkt med låg vikt.
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 Garanti

 Lagring

Förvaras i rena och torra utrymmen som håller en temperatur på mellan -10 och +40°C. Undvik lagring i 
direkt solljus.

Rengörning och desinfektion

Observera att polykarbonat reagerar på rester från aldehyd. Dessa rester kan bli kvar efter användande 
av desinfektionsmedel som innehåller bl a formaldehyd, glyoxal och glutaraldehyd.
Universalkloven kan desinficeras i kylprocess samt i autoklavutrustning (max 121°C). 
Vid autoklavering är det viktigt att inte för många rör laddas åt gången då de kan missformas av vär-
men.

Ett års garanti (komponenter), vid normal användning. Garantin gäller inte vid skador eller olyckor på 
grund av slarv, felaktig användning, dålig tillsyn eller underhåll. 

Finns det några som helst tveksamheter angående utrustningen, så ska Qmt care ab kontaktas.

Utrustningens livslängd: 10 år

 Artikelnummer

QMTC 7800333  Universalklove med slitsfäste OBS! Ange vid beställning om adapter för 
       25 mm slitsfäste önskas.
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 Monteringsanvisning

• Tryck ned den blå knappen mot 
 kloven för att öppna fästarmarna.  
 Montera kloven på skenan.
 (bild 1)

• Släpp upp den blå knappen för  
 att fästa kloven på skenan. Nu  
 är kloven låst på skenan. 
 (bild 2) 
 För att lossa kloven tryck ned  
 den blå knappen igen.

Innan utrustning monteras i univer-
salkloven, kontrollera att kloven är 
korrekt monterad på skenan.

• Montera utrustning genom att  
 föra ned slitsfästet på 
 utrustningen i kloven (bild 3).
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Bild 3


