
ACCUVAC Rescue 
Změny některých vlastností nových odsávaček 
 
Odsávačky ACCUVAC Rescue od výrobního čísla 25821 (a ty, kterým v rámci opravy byla 
vyměněna elektronická deska) jsou vybaveny novou elektronickou deskou. U těchto 
odsávaček jsou pozměněny některé funkční vlastnosti, které neznamenají chybný provoz. 
Změny vlastností jsou popsány níže. 
 
Č. Provedená/prováděná 

akce 
Stará elektronická deska, 
WM 10680, Index G 

Nová elektronická deska, 
WM 10680, Index H 

1 Odpojení nabíjecího 
kabelu od nabíjecího 
portu 

- Přístroj se vypne 
- O/I LED svítí ještě 4 min 

- Přístroj se vypne 
- O/I LED zhasne 

2 Nová baterie byla 
vložena, ale ne 
kalibrována 

Při zapnuté odsávačce: 
- 10% LED bliká 
Během nabíjení: 
- 10% LED bliká 
Po vypnutí odsávačky: 
- 10% LED nebliká 

Při zapnuté odsávačce: 
- 10% LED bliká 
Během nabíjení: 
- 10% LED nebliká, je 
součástí signalizace nabíjení 
Po vypnutí odsávačky: 
- 10% LED bliká po 4 min 

3 Nadměrná/příliš nízká 
teplota baterie 

- Nabíjení se přeruší 
- Signalizace nabíjení zhasne 

- Nabíjení se přeruší 
- Signalizace nabíjení 
pokračuje 

4 Baterie kalibrována podle 
návodu: 
- Stisknutí kláves -0.05/-
0.1/-0.15 bar 
- Vyčkání dokud se 
baterie zcela nevybije a 
odsávačka se sama vypne 

-10% LED zhasne - 10% LED zůstane svítit 
dokud se poté baterie plně 
nenabije 

5 Nabíjení kalibrované 
baterie 

Během nabíjení: 
- Nabíjení je signalizováno 
na stupnici nabíjení 
- Červená LED svítí dokud je 
kapacita baterie <10% 

Během nabíjení: 
- Nabíjení je signalizováno 
na stupnici nabíjení 
- Červená LED je součástí 
postupné signalizace 
nabíjení a nesvítí samostatně 

6 Při provozu odsávačky je 
nastaveno -0.8 baru a je 
otevřena koncovka sání  

- LED u -0.8 baru bliká 
- Ostatní LED indikující tlak 
jsou zhasnuté 

- LED u -0.8 baru bliká 
- Ostatní LED indikující tlak 
jsou zhasnuté. LED u -0.05 
baru občas blikne, protože 
pumpa má více výkonu a při 
otevřené koncovce sání 
vyvine lehké vakuum 

7 Baterie se nabíjí Elektronika nevydává žádné 
zvuky 

Jednotlivé elektronické 
komponenty vydávají 
nepatrné syčivé zvuky 

 


