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Tato příručka obsahuje provozní postupy pro následující výrobek Specific Diagnostics:  

 

SPECIFIC REVEAL SEALER,  

 900-00003 
 

 

 
Pouze pro diagnostické použití in vitro. 

Pouze pro profesionální použití. 
 

Copyright © 2019 společnosti Specific Diagnostics, Inc. Všechna práva vyhrazena. 

 
 
Poznámka: Následující symbol se v této příručce používá k upozornění na varování, upozornění nebo 

provozní postupy, které mohou přímo ovlivnit bezpečný provoz přístroje SPECIFIC REVEAL SEALER. 

Před použitím přístroje SPECIFIC REVEAL SEALER je třeba si tyto pokyny a prohlášení přečíst a 

porozumět jim. 

 

 
Výstraha. Upozornění nebo provozní postup, který může přímo ovlivnit bezpečný 
provoz. 

 
 

 

    Vyhovující výrobek  

 

Specific Diagnostics a SPECIFIC REVEAL SEALER jsou registrované ochranné 

známky společnosti Specific Diagnostics, Inc v USA. 

Pro uživatele v Evropské unii (nařízení (EU) 2017/746) a v zemích s podobnými 

požadavky: Pokud během použití tohoto prostředku nebo v důsledku jeho použití 

dojde k závažnému problému, nahlaste jej výrobci a/nebo jeho zplnomocněnému 

zástupci a vnitrostátnímu orgánu. 
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Odpovědnost vlastníka 

Výrobek Specific Diagnostics® SPECIFIC REVEAL SEALER™bude fungovat tak, jak je popsáno v této 

příručce a na přiložených štítcích a/nebo vložkách, pokud je provozován, udržován a opravován v 

souladu s uvedenými pokyny. Přístroj SPECIFIC REVEAL SEALER je třeba pravidelně kontrolovat, jak je 

popsáno v této příručce. Vadný přístroj SPECIFIC REVEAL SEALER se nesmí používat. Díly, které jsou 

rozbité, chybí, jsou zjevně opotřebované, deformované nebo znečištěné, by měly být okamžitě 

vyměněny. Pokud je taková oprava nebo výměna nutná, doporučuje se zaslat žádost o servis společnosti 

Specific Diagnostics, Inc. Výrobek SPECIFIC REVEAL SEALER nebo jakákoli jeho část by měla být 

opravována pouze v souladu s pokyny společnosti Specific Diagnostics, Inc., autorizovaných zástupců 

společnosti Specific Diagnostics, Inc. nebo vyškoleného personálu společnosti Specific Diagnostics, Inc. 

Výrobek SPECIFIC REVEAL SEALER nesmí být upravován bez předchozího písemného souhlasu 

společnosti Specific Diagnostics, Inc. 

Majitel tohoto výrobku nese výhradní odpovědnost za jakoukoli poruchu, která vznikne v důsledku 

nesprávného použití, chybné údržby, nesprávné opravy, poškození nebo úpravy provedené jinou 

osobou než autorizovanými zástupci společnosti Specific Diagnostics, Inc. 

Jakákoli neoprávněná údržba, opravy nebo úpravy zařízení mohou vést ke ztrátě platnosti záruky 

výrobku SPECIFIC REVEAL SEALER. 

 

Kontaktní údaje společnosti Specific Diagnostics 

Společnost Specific Diagnostics vítá vaše dotazy a připomínky. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, 
obraťte se na náš tým služeb a podpory. 

 
Ředitelství Specific Diagnostics, servis a podpora 
130 Baytech Dr 
San Jose, CA 95134 
www.Specificdx.com 
650.938.2030 

 
Qarad EC-REP BV 
Pas 257, 2440 Geel 
BELGIE 
www.QARAD.com 
 

Informace o produktu a poslední novinky o naší společnosti naleznete online na webu 
https://specificdx.com/. Pro zákaznickou podporu nám napište na adresu 
customerservice@specificdx.com.

http://www.specificdx.com/
http://www.qarad.com/
https://specificdx.com/
mailto:customerservice@specificdx.com
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Indikace a konktraindikace použití 

Prohlášení zamýšleného použití 

Přístroj SPECIFIC REVEAL SEALER společnosti Specific Diagnostics zajišťuje tepelné přivaření 

SENZORICKÉHO PANELU SPECIFIC REVEAL k PANELU AST.  Reveal Sealer je stolní zařízení, 

které se používá k sestavení senzorických a lékových destiček AST, čímž se vytvoří jednotlivé 

testovací jamky v jednorázovém přístroji AST. 

 

Indikace k použití 
• Přístroj SPECIFIC REVEAL SEALER se nepoužívá k žádné analýze nebo interpretaci výsledků 

testu.  
 

Bezpečnostní opatření k použití 
• Teplý povrch destičky TESTU REVEAL AST po utěsnění. 

• Hrozí skřípnutí při zavírání zásuvky. 

 

Kontraindikace k použití 
• Nepoužívat k jiným účelům než k tepelnému svařování SENZORICKÉHO PANELU REVEAL s 96 

jamkovým PANELEM AST. 

 



DML-00006 Rev E 6 z 24 

 

 TĚSNICÍ ZAŘÍZENÍ REVEAL 

 

Bezpečnost: Výstrahy a upozornění 

Před použitím přístroje SPECIFIC REVEAL SEALER si přečtěte tuto příručku. 

 

NEBEZPEČÍ: Bezprostředně nebezpečná situace, které je třeba se vyhnout a 

která by měla za následek vážné zranění nebo smrt. 

 

• Elektrickou zástrčku SPECIFIC REVEAL SEALER neupravujte. Přístroj SPECIFIC REVEAL 

SEALER je vybaven odnímatelným napájecím kabelem. 

• Nepoužívejte žádné elektrické adaptéry. V opačném případě by mohlo dojít k nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem. 

• Před použitím prodlužovacích kabelů se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem. Dlouhé 

prodlužovací kabely mohou způsobit pokles napětí v přístroji SPECIFIC REVEAL SEALER, což 

může způsobit jeho nesprávnou funkci. Napájecí kabel o délce 1,3 metru dodává společnost 

Specific Diagnostics. 

• Nepoužívejte přístroj SPECIFIC REVEAL SEALER v mokrém nebo vlhkém prostředí. 

• Před čištěním nebo údržbou vždy přístroj SPECIFIC REVEAL SEALER odpojte ze sítě. 

• Při čištění nenamáčejte žádnou část zařízení SPECIFIC REVEAL SEALER tekutinou; použijte 

rozprašovač nebo vlhký hadřík. Veškeré kapaliny uchovávejte mimo dosah elektrických součástí. 

Před čištěním a údržbou vždy odpojte přístroj SPECIFIC REVEAL SEALER ze sítě. 

• Servis by měl provádět autorizovaný technik společnosti Specific Diagnostics. Servis prováděný 

techniky neautorizovanými společností Specific Diagnostics má za následek ztrátu záruky. Než se 

vy nebo elektrikář pokusíte o jakoukoli údržbu, kontaktujte společnost Specific Diagnostics. 

• Na žádnou část přístroje SPECIFIC REVEAL SEALER nepokládejte žádné tekutiny 

• Po instalaci přístroje SPECIFIC REVEAL SEALER neodpojujte ani neměňte žádné vnitřní zapojení. 
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UPOZORNĚNÍ: Potenciálně nebezpečná situace, které je třeba se vyhnout a která 
může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.. 

 
• Přístroj SPECIFIC REVEAL SEALER postavte a provozujte na pevném a rovném povrchu. 

• Nedotýkejte se rukou zásuvky, aby nedošlo ke skřípnutí. 

• Nepřibližujte ruce ke všem pohyblivým částem. 

• Bezpečnost a neporušenost přístroje SPECIFIC REVEAL SEALER lze zachovat pouze tehdy, 

pokud je přístroj SPECIFIC REVEAL SEALER pravidelně kontrolován z hlediska poškození a 

opotřebení a řádně opravován. Za zajištění pravidelné údržby odpovídá výhradně uživatel/vlastník 

nebo provozovatel zařízení. Opotřebované nebo poškozené součásti musí být okamžitě vyměněny 

a přístroj SPECIFIC REVEAL SEALER musí být do provedení opravy vyřazen z provozu. K údržbě 

a opravám zařízení SPECIFIC REVEAL SEALER by se měly používat pouze součásti dodané 

výrobcem nebo schválené výrobcem. 

SYMBOL

 

TEXT VÝSTRAHY NEBO VAROVÁNÍ 

VYSOKÉ NAPĚTÍ, 
těsnicí přístroj 

Nebezpečí úrazu vysokým napětím – neodstraňujte ani nepovolujte 
kryty.  Žádné díly opravitelné uživatelem.  Přístroj by měl být připojen 
k řádně uzemněné elektrické zásuvce. Do otvoru zásuvky nestrkejte 
prsty ani jiné cizí předměty.   

Nebezpečí 
popálení/požáru, 
těsnicí přístroj 

Těsnicí přístroj obsahuje velmi horké pohyblivé díly.  Neotevírejte ani 
neuvolňujte kryty.  Žádné díly opravitelné uživatelem.  Nevkládejte 
prsty ani jiné cizí předměty do otvoru zásuvky nebo jejího čela 

Nebezpečí 
rozdrcení, těsnicí 
přístroj 

Těsnicí přístroj obsahuje pohyblivé prvky, které představují 
potenciální nebezpečí rozdrcení.  Nikdy nevkládejte do zásuvky 
těsnicího přístroje nebo do otvoru zásuvky nic jiného než výrobcem 
schválené senzorické sestavy.   

Nebezpečí 
převrácení, 
těsnicí přístroj 

Těsnicí přístroj Reveal by měl být instalován na stabilní a rovnou 
pracovní desku s dostatečným volným prostorem pro výfukové 
otvory a otevírání zásuvek.  Aby se předešlo nebezpečí převrácení, 
měly by být těsnicí přístroje umístěny na místě, kde do nich nebude 
narážet personál nebo zařízení, kde otevřená zásuvka nenarušuje 
pohyb personálu a mimo pěší zóny.  Nepokládejte předměty na horní 
část těsnicího přístroje Reveal. 

Nebezpečí 
popálení, těsnicí 
přístroj 

Těsnicí přístroj obsahuje ohřívané prvky a kryt jednotky se může 
silně zahřát.  Nikdy nepokládejte předměty citlivé na teplo nebo 
hořlavé/prchavé předměty do blízkosti těsnicího zařízení nebo na 
jeho kryt. 
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Upozornění na 
přehřívání 

Aby se zabránilo přehřátí, měly by být všechny sací a výfukové 
otvory jednotky bez překážek a filtry nasávaného vzduchu by měly 
být udržovány čisté..  

Varování před 
biologickým 
nebezpečím, 
senzory 

Při přípravě vzorků by měly být všechny suspenze organismů 
považovány za potenciálně infekční biologicky nebezpečnou 
kapalinu.  Kvalifikovaní pracovníci laboratoře by měli používat 
přijatelné postupy pro manipulaci s biologicky nebezpečným 
materiálem a jeho likvidaci 

Varování před 
biologickým 
nebezpečím, 
senzorická 
sestava 

Přestože je jednorázová senzorická sestava AST uzavřenou 
jednotkou, povrch a obsah sestavy je třeba považovat za potenciálně 
biologicky nebezpečný.  Kvalifikovaný laboratorní personál by měl při 
manipulaci s jednorázovou senzorickou sestavou AST používat 
přijatelné postupy včetně ochranných rukavic.   

Varování před 
biologickým 
nebezpečím, 
použitý 
analytický 
senzor 

Přestože je jednorázová senzorická sestava AST uzavřenou 
jednotkou, povrch a obsah sestavy je třeba považovat za potenciálně 
biologicky nebezpečný.  Nikdy nepropichujte membránu senzoru ani 
jinak neotvírejte či nerozebírejte sestavu senzoru AST.  Použité 
sestavy by měly být likvidovány společně s ostatním biologicky 
nebezpečným odpadem v souladu s přijatelnými laboratorními 
postupy.   

Nebezpečí 
požáru 

Senzorickou sestavu po svařování nikdy znovu nezpracovávejte.  
Pokud se svařená sestava jeví jako nesprávně uzavřená nebo 
špatně zarovnaná, měl by být připraven a vložen nový roztok vzorku 
a vadná sestava by měla být zlikvidována s ostatním biologicky 
nebezpečným odpadem v souladu s přijatelnými laboratorními 
postupy. 

Upozornění Prvky těsnicího zařízení Reveal se zahřívají.  Z důvodu úspory 
energie a zkrácení doby cyklu těsnicího zařízení by měla být 
zásuvka těsnicího zařízení zavřená, kromě případů, kdy se vkládají 
nebo vykládají sestavy vzorků.  

Biologické a 
elektrické 
nebezpečí 

Je možné, že dojde ke kontaminaci krytu nebo vnitřních prvků 
zásuvky těsnicího přístroje roztoky vzorků nebo jinou potenciálně 
biologicky nebezpečnou kapalinou.  Chcete-li vyčistit součásti 
zásuvky, je třeba jednotku vypnout a odpojit od napájení a nechat ji 
vychladnout.  Povrchy lze čistit alkoholickým nebo chlorovaným 
roztokem a měkkým hadříkem podle přijatelných laboratorních 
postupů.  Přístroj obsahuje citlivé elektronické prvky a je třeba dbát 
na to, abyste nikdy nestříkali čisticí roztoky do vnitřního prostoru 
přístroje otvorem zásuvky, větracími otvory nebo jiným způsobem.  
Stříkáním jakýchkoli kapalin do přístroje ztrácíte záruku.  Pokud 
dojde ke kontaminaci vnitřku jednotky, je třeba ji vyřadit z provozu a 
kontaktovat servisní zástupce výrobce, aby zajistili dekontaminaci a 
kontrolu vnitřku.   
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Upozornění na 
teplotu 

Vnitřní prostor těsnicího přístroje je vyhřívaný prostor a má přesně 
řízenou teplotu.  Pro úsporu energie a zajištění správné funkce 
systému by měla obsluha omezit dobu, po kterou je zásuvka 
přístroje otevřená pro vložení/vyjmutí.   

Upozornění na 
manipulaci se 
senzory 

Senzor Reveal AST je velmi citlivý na znečištění a expozici vůči 
okolnímu vzduchu, vodě nebo chemikáliím.  Senzorický panel by se 
neměl otevírat, dokud nejsou vzorek a deska připraveny k uzavření.  
Pokud jej nelze použít do 30 minut od otevření, je třeba jej 
zlikvidovat.  Při manipulaci se senzory by obsluha měla vždy 
používat čisté nitrilové rukavice bez prášku.  Se senzorem 
manipulujte pouze za plastový rámeček a nedotýkejte se membrány 
ani nedovolte, aby se do blízkosti vystaveného senzoru dostaly 
chemikálie nebo kapaliny.  

Nepoužívejte senzory, které byly poškozeny nebo jejichž obal byl 
propíchnut či poškozen. 

Upozornění na 
manipulaci se 
senzorickou 
sestavou 

Zapečetěná sestava vzorků je časově citlivá.  Pro zajištění co 
nejpřesnějších výsledků by měla být jednorázová sestava vložena do 
přístroje Reveal do patnácti minut po skončení těsnicího cyklu. 

Upozornění na 
datum spotřeby, 
Senzor AST 

Senzor AST je zboží podléhající rychlé zkáze.  Před použitím se 
ujistěte, že je položka v době použitelnosti stanovené výrobcem.  
Použití senzoru s prošlou dobou použitelnosti nebo senzoru, který 
byl poškozen nebo vystaven nadměrnému teplu při skladování, bude 
mít za následek nepřesné výsledky.   

Krok vkládání 
těsnicího 
přístroje, 
Upozornění 

Dbejte na to, abyste správně vyrovnali součásti senzorické sestavy 
AST v zásuvce těsnicího zařízení, a umístěte sestavu naplocho do 
roštu zásuvky.  Zásuvku těsnicího zařízení nikdy nezavírejte násilím. 

Nebezpečí 
přiskřípnutí 
prstů, Těsnicí 
přístroj 

Při zavírání zásuvky těsnicího přístroje dbejte zvýšené opatrnosti, 
abyste si nepřiskřípli nebo nezasekli prsty.  
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Nastavení a instalace 

Přístroj SPECIFIC REVEAL SEALER bude po doručení nainstalován kvalifikovaným technikem 

společnosti Specific Diagnostics. Nezapomeňte při doručení zkontrolovat přístroj SPECIFIC REVEAL 

SEALER, zda nedošlo k poškození během přepravy. Pořiďte fotografie a okamžitě nahlaste jakékoli 

poškození přepravní společnosti a společnosti Specific Diagnostics.. Podpisem převzetí zásilky přístroje 

SPECIFIC REVEAL SEALER přebíráte odpovědnost za případné poškození, ke kterému může dojít před 

instalací. 

 

Elektrické požadavky 

Doporučené napětí elektrického přívodu pro přístroj SPECIFIC REVEAL SEALER činí 85–264 V stříd 

 

Požadavky na uzemnění 

 
VÝSTRAHA: Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, musí být toto 

zařízení připojeno pouze k přívodu s ochranným uzemněním. 

 

Přístroj SPECIFIC REVEAL SEALER musí být elektricky uzemněn. Pokud dojde k elektrické poruše, 

uzemnění zajišťuje cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud a snižuje tak riziko úrazu elektrickým 

proudem. Napájecí šňůra přístroje SPECIFIC REVEAL SEALER obsahuje uzemněnou zástrčku. Tato 

zástrčka musí být zapojena do vhodné zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu s 

platným národními elektrickými předpisy a všemi místními předpisy a nařízeními. Pokud si těmito 

požadavky nejste jisti, obraťte se na společnost Specific Diagnostics nebo na kvalifikovaného elektrikáře. 
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Požadavky na umístění 

Povrch musí být konstrukčně pevný. Povrch by měl být rovný, aby se rám přístroje SPECIFIC REVEAL 

SEALER co nejméně prohýbal. Přístroj SPECIFIC REVEAL SEALER se musí nacházet ve vzdálenosti do 

1,3 metru od správné elektrické zásuvky. Pokud plánujete kabel jakkoli prodloužit, poraďte se s 

kvalifikovaným elektrikářem nebo se společností Specific Diagnostics. Ujistěte se, že na obou stranách 

přístroje SPECIFIC REVEAL SEALER zůstalo alespoň 5 palců. Za přístrojem SPECIFIC REVEAL 

SEALER ponechte alespoň 5 palců, aby byl umožněn přístup k elektronice a vypínači napájení a aby bylo 

umožněno větrání odtahovým ventilátorem. 

 

Instalační parametry společnosti Specific Diagnostics pro přístroj SPECIFIC 
REVEAL SEALER® 
 

Těsnicí přístroj Reveal se dodává zabalený v dřevěné bedně. Jednotka těsnicího přístroje je zabalená v 

plastovém ochranném pytli a malé kartonové krabičce s příslušenstvím obsahující kabely jednotky. 

 

Uživatel by měl při převzetí pečlivě zkontrolovat obal a zaznamenat případné poškození bedny nebo palety při 

přepravě nebo manipulaci.  Poškození při přepravě neprodleně nahlaste odesílateli a společnosti Specific 

Diagnostics.   

 

Najděte a uvolněte místo pro instalaci přístroje SPECIFIC REVEAL SEALER. Přístroj SPECIFIC REVEAL 

SEALER je těžký a měl by být instalován na stabilní a rovnou pracovní desku nebo povrch na místě, kde se 

nenachází vibrující nebo rotující zařízení, kde do něj nebude narážet personál a kde lze zásuvku s předním 

plněním plně otevřít, aniž by bránila provozu v laboratoři nebo jiným činnostem.    

 

Pro dosažení nejlepších výsledků by měl být přístroj SPECIFIC REVEAL SEALER umístěn mimo dosah 

studeného vzduchu, například oken nebo větracích otvorů klimatizace. 

 

 Výstražné doporučení – do těsnicího přístroje nenarážejte 

 Výstražné doporučení – umístěte těsnicí přístroj mimo trasy pro pěší  

 

 Výstraha před teplem – nepokládejte horké předměty do blízkosti těsnicího přístroje 

 Výstraha před teplem – nepokládejte předměty citlivé na teplo na těsnicí přístroj nebo do jeho blízkosti 

 Výstraha před teplem – neblokujte větrací otvory 

 

Vyjměte přístroj SPECIFIC REVEAL SEALER z dřevěné přepravní bedny. 

Vyjměte a odložte krabici s příslušenstvím a dokumenty. Těsnicí zařízení by z bedny a ochranného plastového 

pytle měly zvedat dvě nebo více osob a postavit jej na pracovní desku.   
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Odstraňte plastový pytel z přístroje a zkontrolujte, zda není kosmeticky nebo jinak poškozen při přepravě.  

Zaznamenejte všechna poškození a pořiďte fotografie.   

Odstraňte z přístroje SPECIFIC REVEAL SEALER veškerou přepravní pěnu a pásky. 

Připojte dodaný napájecí kabel k zadní části přístroje SPECIFIC REVEAL SEALER a k požadovanému zdroji 

napájení. 

Přeprava přístroje SPECIFIC REVEAL SEALER 

Při přemísťování přístroje SPECIFIC REVEAL SEALER mezi jednotlivými místy se ujistěte, že jsou 

přítomny dvě osoby. Zajistěte dodržení požadavků na polohu přístroje SPECIFIC REVEAL 

SEALER.  
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Součásti SPECIFIC REVEAL SEALER 

Klíčové součásti pro používání přístroje SPECIFIC REVEAL SEALER jsou označeny na fotografiích níže 

 

 

 

 

F1 Příkazové tlačítko – toto tlačítko slouží k otevření zásuvky pro vkládání součástí senzorické 
sestavy k utěsnění. 
Kontrolka stavu příkazového tlačítka – barvy zobrazené na rozsvícené stavové kontrolce, 
která obklopuje příkazové tlačítko, signalizují provozní stav těsnicího přístroje Reveal. 

F2 Vkládací zásuvka, součásti senzorické sestavy se vkládají do nosiče umístěného ve 
vkládací zásuvce.  Zavřením vkládací zásuvky s vloženými jednorázovými součástmi 
senzoru se automaticky spustí cyklus utěsnění.  Po ukončení cyklu utěsnění se zásuvka 
otevře, aby bylo možné vyjmout dokončenou senzorickou sestavu. 

Přijímač destiček („Eggcrate“) – Eggcrate obsahuje naplněnou část lékové destičky AST 
senzorické sestavy v poloze pro cyklus utěsnění. 

 
  

F1 

F2 
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R1 Vypínač napájení 

R2 Pojistka 

R3 Snímač teploty 

R4 Resetovací spínač 

R5 USB port 

R6 Připojení k síti Ethernet 

R7 Ventilátor chlazení 1 

R8 Štítek produktu 

R9 Ventilátor chlazení 2 

R10 Napájecí zásuvka 

  

R8 

R6 

R7 

R5 

R4 

R3 

R2 

R1 

Štítek produktu 

R9 
R10 
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Provoz 

Poznámka: Následující pokyny k obsluze vykonává vyškolený laboratorní technik nebo osoba pod jeho 
vedením. Ujistěte se, že byl systém nainstalován podle pokynů uvedených na kartičce s pokyny pro rozbalení 
a zabalení přiložené při dodání. 

 

Zapnutí přístroje SPECIFIC REVEAL SEALER 
 

1. Vypínač napájení (R1) se nachází na zadní straně přístroje SPECIFIC REVEAL SEALER. Pro 

spuštění systému a načtení softwaru jej zapněte.  

2. Systém je připraven, když se stavová kontrolka (F1) rozsvítí ZELENĚ. 

Pokud během zapínání dojde k chybě, přední LED diody přístroje SPECIFIC REVEAL SEALER (F1) ji 

indikují specifickou barvou a vzorem. Viz část o řešení problémů v této příručce, kde jsou uvedeny 

odkazy a příslušné kroky. 

 
 

Vložení a vyjmutí SENZORICKÉHO PANELU SPECIFIC REVEAL do přístroje 
SPECIFIC REVEAL SEALER. 
 

1. Před zahájením utěsnění se ujistěte, že kontrolka LED (F2) 

trvale svítí zeleně. Pokud ne, ověřte, zda je přístroj zapnutý. 

Pokud je napájení zapnuté a trvale nesvítí ZELENÁ kontrolka, 

přečtěte si část o řešení problémů v této příručce. 

2. Pokud kontrolka LED svítí ZELENĚ, stiskněte příkazové tlačítko 

(F1) na předním panelu těsnicího přístroje a otevřete vkládací 

zásuvku (F2). 
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3. Západka zásuvky se uvolní a zásuvka se otevře. Pro přístup k 

ZÁKLADNÍ DESCE zásuvku zcela otevřete. 

 

NEBEZPEČÍ POŽÁRU, NIKDY NEPOKLÁDEJTE 

COKOLIV S VÝJIMKOU SESTAV SENZORICKÝCH PANELŮ 

SPECIFIC DO TĚSNICÍHO PŘÍSTROJE.  MOHLO BY DOJÍT K 

POŽÁRU, POŠKOZENÍ TĚSNICÍHO PŘÍSTROJE A KE 

ZTRÁTĚ ZÁRUKY. 

4. Informace o správné přípravě SENZORICKÉHO PANELU 

REVEAL a PANELU AST naleznete v IFU SENZORICKÉHO 

PANELU REVEAL. 

5. Při zcela otevřené nakládací zásuvce umístěte SENZORICKÝ 

PANEL REVEAL a PANEL AST na ZÁKLADNÍ DESKU, se 

SENZORICKÝM PANELEM REVEAL manipulujte pouze pomocí 

okrajů rámu, NEDOTÝKEJTE se horní ani spodní části 

SENZORICKÉHO PANELU REVEAL. 

6. Umístěte SENZORICKÝ PANEL REVEAL na horní stranu 

PANELU AST s vyznačeným jazýčkem čárového kódu na levé 

straně vkládací desky (při pohledu na přístroj) a nasuňte jej na 

ZÁKLADNÍ DESKU tak, aby rám senzoru těsně přiléhal k vnější 

straně ZÁKLADNÍ DESKY. 
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7. Zatlačte zásuvku, dokud neuslyšíte CVAKNUTÍ. Přístroj 

SPECIFIC REVEAL SEALER utěsní SENZORICKÝ 

PANEL SPECIFIC na PANELU AST. Po dokončení cyklu 

se automaticky uvolní zásuvka přístroje SPECIFIC 

REVEAL SEALER. 

8. REVEAL AST ASSAY (senzorický panel přivařený k desce 

AST PANEL) bude těsně přiléhat k ZÁKLADOVÉ DESCE.  

Opatrně vyjměte TEST REVEAL AST ze ZÁKLADNÍ 

DESKY. 

9. Pokud vizuální kontrola ukáže špatný svar nebo poškození 

membrány senzoru, je třeba z původního vzorku připravit 

nový vzorek TESTU REVEAL AST.  NIKDY SE 

NEPOKOUŠEJTE OPAKOVANĚ SVAŘOVAT TEST 

REVEAL AST. 

UPOZORNĚNÍ: TEST REVEAL AST může být teplý 

vlivem procesu ohřívání. 

Pokud během těsnicího cyklu dojde k chybě, přední LED 

diody přístroje SPECIFIC REVEAL SEALER ji indikují 

specifickou barvou a vzorem. Viz část o řešení problémů v 

této příručce, kde jsou uvedeny odkazy a příslušné kroky. 
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10. Těsnicí proces byl dokončen. Opakujte proces pro všechny 

zbývající SENZORICKÉ PANELY SPECIFIC. 

NA 

11. Pokud se systém nebude delší dobu používat (např. 

uzavření laboratoře na dovolenou), doporučujeme vypnout 

hlavní napájení těsnicího přístroje otočením zadního 

vypínače (R1) do polohy OFF (vypnuto). 
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Údržba, dezinfekce, běžné čištění a kontroly 

 

PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÉKOLIV ÚDRŽBY JE TŘEBA VYPNOUT NEBO ODPOJIT 
VEŠKERÉ NAPÁJENÍ OD HLAVNÍHO ZDROJE NAPÁJENÍ. 
 

Údržba  

Přístroj SPECIFIC REVEAL SEALER využívá ke svařování plastových součástí teplo, a proto se 

během opakovaných svařovacích cyklů může na povrchu ohřevu nahromadit určitý plastový a uhlíkový 

nános. 

Pokud uživatel zjistí známky nahromadění uhlíku, poškození svaru, jako jsou místa viditelných dutin v 

normálním vzoru svaru, nebo jiné známky opotřebení, kontaktujte servisního zástupce společnosti 

Specific Diagnostics a domluvte se na údržbě/opravě těsnění. 

 

Dezinfekce 

 

Vnější povrchy lze čistit pomocí utěrky bez chloupků a 70% IPA.  

 

NEČISTĚTE VKLÁDACÍ DESKU ALKOHOLEM NEBO HOŘLAVOU KAPALINOU, PROTOŽE 

TENTO POVRCH JE OHŘÍVÁN 
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Dodatek A: Technické parametry přístroje SPECIFIC REVEAL 
SEALER 

 

 

Výkon jednotky Doba těsnicího cyklu: 60 s 

Rozměry jednotky Hloubka:  54,6 cm (21,5 palců) 

Šířka: 25,4 cm (10 palců) 

Výška: 43,9 cm (17,3 palců) 

Hmotnost:  34 kg (75 lb) 

Doporučené rozměry 
stolu 

Minimální odstup od zadní stěny 12,7 cm (5 palců) (odstup pro sání ventilátoru) 

Minimální boční odstup 12,7 cm (5 palců) 

Minimální přední odstup 15,7 cm (6 palců) 

Půdorys odpovídající rozměrům jednotky 

Životní prostředí Pracovní podmínky: 

• Okolní teplota 18C až 28C 

• Relativní vlhkost: 20 % až 95 % 

 

Elektrické hodnocení Napájecí požadavky: 

• Doporučeno: 85–264 V stříd., 50–60 Hz 

• Provozní rozsah střídavého napětí; 85–264 V stříd., 50–60 Hz 

Umístění: Nainstalujte přístroj SPECIFIC REVEAL SEALER do 2 metrů od 

elektrické zásuvky. 

Elektrické zapojení (USA): Přístroj obsahuje zásuvku IEC 320-C14 pro přívod 

napájení. 

Mezinárodní konfigurace: Přístroj obsahuje zásuvku IEC 320-C14 pro 

přívod napájení.  
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Dodatek B: Doplňky a příslušenství 

Pro informace o cenách a objednávkách kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti Specific 
Diagnostics 

 

Dodatek C: Řešení potíží 

Opravy přístroje SPECIFIC REVEAL SEALER musí ve většině případů provádět kvalifikovaný technik 

společnosti Specific Diagnostics. Obraťte se na zástupce společnosti Specific Diagnostics. V tabulce níže 

naleznete barvy LED označující stav těsnicího přístroje.  V některých případech může DLOUHÉ 

STISKNUTÍ příkazového tlačítka (F1) resetovat systém do funkčního stavu. 

1. Svítí žlutě 

    a. Těsnicí přístroj se inicializuje. 

    b. Neohřívá se nebo chladí. 

    c. Pokud je zásuvka otevřená při spuštění nebo restartování, 

        těsnicí přístroj zůstane v tomto stavu do uzavření. 

2. Žlutě bliká: Těsnicí přístroj nemá pracovní teplotu, předehřívá se. 

3. Svítí zeleně: Těsnicí přístroj má pracovní teplotu a je připraven k těsnění. 

4. Bliká zeleně: Těsnicí přístroj má pracovní teplotu a otevřenou zásuvku. 

5. Svítí modře: Těsnicí přístroj provádí utěsnění/lisování. 

6. Bliká modře: Těsnicí přístroj se stahuje z utěsnění/lisování. 

7. Bliká červeně 

    a. Chybový stav červeného kroužku 

    b. Dlouhé stisknutí může pomoci ke zotavení zpět do inicializace. (svítí žlutě) 

    c. Pokud chyba přetrávává, znovu začne blikat červeně. 
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Opravy 

Věnujte pozornost následujícím informacím, abychom vám mohli co nejrychleji pomoci. 

• Jaké je sériové číslo přístroje SPECIFIC REVEAL SEALER? Štítek výrobce se nachází na 

zadním panelu SPECIFIC REVEAL SEALER. 

• Co se stalo před vznikem problému? 

• Vyskytl se problém neočekávaně? 

• Zhoršoval se problém v průběhu času? 

• Pokud slyšíte neobvyklý zvuk, odkud pochází? 

• Používal někdo v době výskytu problému přístroj SPECIFIC REVEAL SEALER? 

• Všimněte si všech dalších příznaků, které by mohly být relevantní. 

• Zobrazuje dioda LED určité barvy nebo vzory? 

 

Systémové chyby 

Software SPECIFIC REVEAL SEALER má zabudovanou kontrolu chyb, která zajišťuje, že všechny 

systémy pracují v souladu se specifikacemi. V případě zjištění chyby zobrazí LED diody předního 

panelu (F1) některé barvy a vzory. Pokud si toho všimnete, zapište si barvu a vzor a popis okolností, za 

kterých k tomu došlo. 

Chyba může být důsledkem neočekávané anomálie, která se může vyskytnout u složitých zařízení 

řízených počítačem. V takovém případě vypněte napájení z konzoly displeje. Tím se může chyba 

vymazat a problém odstranit. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na společnost Specific Diagnostics. 

Všimněte si, za jakých okolností k chybě došlo, a barvy přední kontrolky LED.  Tabulku barev a stavů 

LED naleznete v příloze C výše. 
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RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ ZÁSUVKY 

Pokud se po provedení části řešení problémů (např. DLOUHÉ STISKNUTÍ příkazového tlačítka (F1)) 

zásuvka neotevře, aby bylo možné vyjmout senzorický panel, můžete provést následující ruční postup 

pro otevření zásuvky: 

1. Před uvolněním západky zásuvky vypněte napájení jednotky.  

2. Stiskněte západku zásuvky, která se nachází na spodní straně jednotky.   
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Dodatek D: Prohlášení EMC 

Výstraha: 

• Přenosná a mobilní radiofrekvenční komunikační zařízení mohou ovlivnit TĚSNICÍ ZAŘÍZENÍ SPECIFIC 

REVEAL 

• Použití jiného příslušenství, snímačů a kabelů, než které specifikovala společnost Specific 

Diagnostics, může mít za následek zvýšení EMISÍ nebo snížení ODOLNOSTI PŘÍSTROJE. 

• Toto ZAŘÍZENÍ by nemělo být používáno v sousedství jiných zařízení nebo na sobě, a 

pokud je použití v sousedství nebo na sobě nezbytné, mělo by být ZAŘÍZENÍ pozorováno, 

aby se ověřil jeho normální provoz v konfiguraci, ve které bude používáno. 

 


