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 REVEAL SEALER 

 

 

 

Denne manual dækker betjeningsprocedurer for følgende Specific Diagnostics-produkt:  

 

SPECIFIC REVEAL SEALER,  

 900-00003 
 

 

 
Kun til in vitro-diagnostisk brug. 

Kun til professionel brug. 
 

Copyright © 2019 af Specific Diagnostics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 

 
 
Bemærk: Følgende symbol bliver brugt i hele denne manual for at lede opmærksomheden hen på 

advarsler, forsigtighedsregler eller driftsprocedurer, der direkte kan have en virkning på den sikre drift af 

SPECIFIC REVEAL SEALER. Læs og forstå disse instruktioner og erklæringer, før du betjener 

SPECIFIC REVEAL SEALER. 

 

 
Advarsel. Advarsel eller operationel procedure, der direkte kan påvirke den sikre drift. 

 
 

 

    Overensstemmende produkt  

 

Specific Diagnostics og SPECIFIC REVEAL SEALER er registrerede varemærker i 

USA af Specific Diagnostics, Inc. 

For brugere i Den Europæiske Union (forordning (EU) 2017/746) og i lande med 

lignende krav: Skulle der opstå en alvorlig hændelse under anvendelsen af denne 

anordning eller som resultat af dens brug, bedes du rapportere det til fabrikanten 

og/eller dennes autoriserede repræsentant, samt til dine nationale myndigheder. 
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Ejerens Ansvar 

Specific Diagnostics® SPECIFIC REVEAL SEALER™ produktet vil fungere som beskrevet i denne manual 

og ved hjælp af medfølgende etiketter og/eller indlæg, når det betjenes, vedligeholdes og repareres i 

overensstemmelse med de medfølgende instruktioner. SPECIFIC REVEAL SEALER skal kontrolleres 

regelmæssigt som beskrevet i denne manual. En defekt SPECIFIC REVEAL SEALER må ikke anvendes. 

Dele, der er ødelagte, mangler, er tydeligt slidte, forvredne eller forurenede, skal straks udskiftes. Hvis en 

sådan reparation eller udskiftning bliver nødvendig, anbefales det, at en anmodning om service sendes til 

Specific Diagnostics, Inc. SPECIFIC REVEAL SEALER eller dele heraf må kun repareres i 

overensstemmelse med instruktioner fra Specific Diagnostics, Inc. eller autoriserede repræsentanter for 

Specific Diagnostics, Inc. eller af Specific Diagnostics, Inc. uddannet personale. SPECIFIC REVEAL 

SEALER må ikke ændres uden forudgående skriftlig godkendelse fra Specific Diagnostics, Inc. 

Ejeren af dette produkt bærer det fulde ansvar for enhver fejlfunktion, der skyldes forkert brug, 

mangelfuld vedligeholdelse, forkert reparation, beskadigelse eller ændring foretaget af andre end 

Specific Diagnostics, Inc. autoriserede repræsentanter. 

Enhver uautoriseret vedligeholdelse, reparation eller ændring af udstyr kan medføre, at SPECIFIC 

REVEAL SEALER-produktgarantien bortfalder. 

 

Kontaktoplysninger til Specific Diagnostics 

Specific Diagnostics glæder sig over dine henvendelser og kommentarer. Hvis du har spørgsmål eller 
kommentarer, bedes du kontakte vores service- og supportteam. 

 
Specifik diagnostik Hovedkontor, service og support 
130 Baytech Dr 
San Jose, CA 95134 
www.Specificdx.com 
650.938.2030 

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

For produktinformation og de seneste nyheder om os, kan du besøge os online på https://specificdx.com/. For 

kundesupport, send os en e-mail på customerservice@specificdx.com.

http://www.specificdx.com/
http://www.qarad.com/
https://specificdx.com/
mailto:customerservice@specificdx.com
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Indikationer og Kontraindikationer for Brug 

Erklæring om påtænkt Anvendelse 

Specific Diagnostics SPECIFIC REVEAL SEALER sørger for varmesvejsning af SPECIFIC REVEAL 

SENSOR PANEL til AST PANEL.  Reveal Sealer er en bordpladeenhed, der bruges til at samle 

AST-sensor- og lægemiddelpladerne og danne de enkelte testbrønde i AST-enkeltprøven. 

 

Indikationer for Brug 
• SPECIFIC REVEAL SEALER anvendes ikke til analyse eller fortolkning af testresultater.  

 

Forholdsregler ved Brug 
• Varmt REVEAL AST ASSAY pladeoverflade efter forsegling. 

• Klemmepunkt ved lukning af skuffen. 

 

Kontraindikationer for brug 
• Må ikke anvendes til andet end til varmesvejsning af SPECIFIC REVEAL SENSOR PANEL til 96 

brønde AST PANEL. 

 



DML-00006 Rev E 6 af 24 

 

 REVEAL SEALER 

 

Sikkerhed: Advarsler og Forsigtighedsregler 

Før du bruger SPECIFIC REVEAL SEALER, skal du læse denne vejledning. 

 

FARE: Overhængende farlig situation, der skal undgås, og som vil medføre 

alvorlig personskade eller død.. 

 

• Du må ikke ændre det elektriske stik til SPECIFIC REVEAL SEALER. SPECIFIC REVEAL SEAL 

SEALER er udstyret med en aftagelig strømledning. 

• Brug ikke nogen elektriske adaptere. Hvis du gør det, kan det medføre risiko for elektrisk stød. 

• Kontakt en kvalificeret elektriker, før du bruger forlængerledninger. Lange forlængerledninger kan 

forårsage et spændingsfald på SPECIFIC REVEAL SEALER, hvilket kan medføre, at den fungerer 

forkert. Specific Diagnostics leverer en 4 fods strømkabel. 

• SPECIFIC REVEAL SEALER må ikke anvendes i våde eller fugtige omgivelser. 

• Tag altid stikket ud af stikkontakten til SPECIFIC REVEAL SEALER før rengøring eller service. 

• Næns ikke nogen del af SPECIFIC REVEAL SEALER med væske under rengøring; brug en sprøjte 

eller en fugtig klud. Hold alle væsker væk fra elektriske komponenter. Tag altid stikket ud af 

stikkontakten til SPECIFIC REVEAL SEALER før rengøring og vedligeholdelse. 

• Service bør udføres af en autoriseret Specific Diagnostics-tekniker. Service udført af ikke-

autoriserede Specific Diagnostics-teknikere vil medføre, at garantien bortfalder. Kontakt Specific 

Diagnostics, før du eller en elektriker forsøger at foretage vedligeholdelse. 

• Der må ikke anbringes væsker på nogen del af SPECIFIC REVEAL SEALER 

• Du må ikke trække stikket ud eller ændre på de interne ledninger på SPECIFIC REVEAL SEALER efter 

installationen. 
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FORSIGTIGHED: Potentielt farlig situation, der skal undgås, og som kan medføre 
mindre eller moderat personskade. 

 
• Opsæt og betjen SPECIFIC REVEAL SEALER på en solid, plan overflade. 

• Hold hænderne væk fra skuffen for at undgå at klemme dem. 

• Hold hænderne væk fra alle bevægelige dele. 

• Sikkerheden og integriteten af SPECIFIC REVEAL SEALER kan kun opretholdes, hvis SPECIFIC 

REVEAL SEALER regelmæssigt undersøges for skader og slitage og repareres korrekt. Det er 

udelukkende brugerens/ejerens eller facilitetsoperatørens ansvar at sikre, at der udføres 

regelmæssig vedligeholdelse. Slidte eller beskadigede komponenter skal straks udskiftes, og 

SPECIFIC REVEAL SEALER skal tages ud af drift, indtil reparationen er udført. Kun komponenter, 

der leveres af producenten eller er godkendt af denne, må anvendes til vedligeholdelse og 

reparation af SPECIFIC REVEAL SEALER. 

SYMBOL 

 

ADVARSELS- ELLER ADVARSELSTEKST 

HI VOLT, Sealer Fare for højspænding - Fjern eller løsne ikke dækslerne.  Ingen 
dele, der kan repareres af brugeren.  Instrumentet skal være 
tilsluttet en korrekt jordet stikkontakt. Du må ikke stikke fingre eller 
andre fremmedlegemer ind i skuffeåbningen.   

Brænd-/brandfare, 
Sealer 

Sealer har meget varme bevægelige elementer.  Du må ikke åbne 
eller løsne dækslerne.  Ingen dele, der kan repareres af brugeren.  
Sæt ikke fingre eller andre fremmedlegemer i skuffen eller i 
skuffeåbningen 

Knusningsfare, Sealer Sealer har bevægelige elementer, som udgør en potentiel risiko for 
knusning.  Placer aldrig noget i svejseapparatets skuffe eller 
gennem skuffeåbningen, undtagen af fabrikanten godkendte 
sensorenheder.   

Kipprisici, Sealer Reveal Sealer skal installeres på en robust og plan bordplade med 
god afstand til udluftningsventiler og skuffeåbning.  For at undgå en 
farlig risiko for at vælte skal Sealer placeres på et sted, hvor den 
ikke bliver stødt af personale eller udstyr, hvor den åbne skuffe 
ikke hindrer personalets bevægelsesfrihed og væk fra områder 
med fodgængertrafik.  Placer ikke genstande oven på Reveal 
Sealer. 

Opvarmningsfare, 
Sealer 

Sealer har opvarmede elementer, og apparathuset kan blive meget 
varmt.  Placer aldrig varmefølsomme eller brændbare/flydende 
genstande ved siden af svejseapparatet eller oven på 
svejseapparatets hus. 
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Overophedningsalarm For at undgå overophedning skal alle enhedens ind- og 
udluftningsventiler være fri for forhindringer, og 
indblæsningsluftfiltre skal holdes rene..   

Advarsel om biofare, 
sensorer 

Ved forberedelse af prøverne bør alle organismersuspensioner 
betragtes som potentielt infektiøse biofarlige væsker.  Kvalificeret 
laboratoriepersonale bør anvende acceptable procedurer for 
håndtering og bortskaffelse af biofarligt materiale 

Advarsel om biofare, 
Sensoropsamling 

Selv om en AST-enhed til engangsbrug er en forseglet enhed, skal 
enhedens overflader og indhold betragtes som potentielt biologisk 
farligt.  Kvalificeret laboratoriepersonale bør anvende acceptable 
procedurer, herunder brug af beskyttelseshandsker, når det 
håndterer engangsanordningen til AST-sensoren.   

Advarsel om biofare, 
brugt sensoranalyse 

Selv om en AST-enhed til engangsbrug er en forseglet enhed, skal 
enhedens overflader og indhold betragtes som potentielt biologisk 
farligt.  Du må aldrig gennembore sensormembranen eller på 
anden måde åbne eller adskille AST-sensorensheden.  Brugte 
enheder skal bortskaffes sammen med andet biofarligt affald i 
overensstemmelse med acceptable laboratorieprocedurer.   

Brandfare En sensorenhed må aldrig genbehandles efter svejsning.  Hvis en 
svejset enhed ser ud til at være forkert forseglet eller forkert 
justeret, skal en ny prøveopløsning forberedes og påfyldes, og den 
defekte enhed skal bortskaffes sammen med andet biofarligt affald 
i overensstemmelse med acceptable laboratorieprocedurer. 

Advarsel Elementer i Reveal Sealer opvarmes.  For at spare på energien og 
reducere svejseapparatets cyklustider skal svejseapparatets skuffe 
holdes lukket, undtagen når der lægges prøver på eller afmonteres 
prøver.  

Biofarlig og Elektrisk 
Fare 

Det er muligt, at huset eller de indvendige elementer i skuffen på 
Sealer kan blive forurenet med prøveopløsninger eller anden 
potentielt biologisk farlig væske.  For at rengøre 
skuffekomponenterne skal enheden slukkes og afbrydes fra 
strømmen, og den skal have lov til at køle af.  Overfladerne kan 
rengøres med en alkohol- eller kloropløsning og en blød klud i 
overensstemmelse med acceptable laboratorieprocedurer.  
Enheden indeholder følsomme elektroniske elementer, og man 
skal være opmærksom på aldrig at sprøjte rengøringsmidler ind i 
enhedens indre gennem skuffeåbningen, ventilationsåbninger eller 
på anden måde.  Hvis der sprøjtes væsker af nogen art ind i 
enheden, bortfalder garantien.  Hvis enhedens indre bliver 
forurenet, skal den tages ud af drift, og producentens 
servicerepræsentanter skal kontaktes for at arrangere en indvendig 
dekontaminering og inspektion.   
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Advarsel om 
Temperatur 

Det indvendige rum i svejseapparatet er et opvarmet rum og er 
præcist temperaturstyret.  For at spare energi og sikre, at systemet 
fungerer korrekt, bør operatøren begrænse den tid, som en 
instrumentskuffe er åben for påfyldning/aflastning.   

Advarsel om 
håndtering af 
sensorer 

Reveal AST-sensor er meget følsom over for forurening og 
eksponering for luft, vand eller kemikalier i omgivelserne.  
Sensorpanelet må ikke åbnes, før prøven er forberedt, og pladen 
er klar til forsegling.  Hvis det ikke kan anvendes inden for 30 
minutter efter åbning, skal det kasseres.  Ved håndtering af 
sensorer skal operatørerne altid bære rene pulverfrie 
nitrilhandsker.  Håndter kun sensoren i plastikrammen, og rør ikke 
ved membranen, og lad ikke kemikalier eller væsker sprøjte i 
nærheden af den udsatte sensor.  

Brug ikke sensorer, der er blevet beskadiget, eller hvis 
sensoremballagen er blevet gennemboret eller beskadiget. 

Advarsel om 
håndtering af 
sensorenhed 

Den forseglede prøvesamling er tidsfølsom.  For at sikre de mest 
nøjagtige resultater skal engangsudstyret lægges i et Reveal 
Instrumental inden for 15 minutter efter afslutningen af 
svejsecyklussen. 

Udløbsvarsel, AST-
Sensor 

AST-Sensor er en letfordærvelig vare.  Bekræft, at produktet er 
inden for producentens udløbsdato, før du bruger det.  Brug af 
sensorer, der er udløbet, eller sensorer, der er blevet beskadiget 
eller udsat for overdreven varme under opbevaring, vil resultere i 
unøjagtige resultater.   

Sealer 
Indlæsningstrin, 
Advarsel 

Vær omhyggelig med at justere komponenterne i AST-sensoren 
korrekt i skuffen til svejseapparatet, og sæt den fladt ned i skuffen.  
Tving aldrig lukke lukkelågen med magt. 

Fare for 
fingerklemmer, 
forsegler 

Vær forsigtig, når du lukker skuffen for at undgå at klemme eller 
klemme fingre.  
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Opsætning og Installation 

SPECIFIC REVEAL SEALER installeres af en kvalificeret tekniker fra Specific Diagnostics efter levering. 

Sørg for at inspicere SPECIFIC REVEAL SEALER ved levering for eventuelle skader, der kan være 

opstået under transporten. Tag billeder, og rapporter straks enhver skade til fragtfirmaet og Specific 

Diagnostics. Når du underskriver for forsendelsen af din SPECIFIC REVEAL SEALER, tager du ansvaret 

for eventuelle skader, der måtte opstå før installationen. 

 

Elektriske Krav 

Den anbefalede elektriske strømtilslutning til SPECIFIC REVEAL SEALER er 85-264 VAC 

 

Krav til Jordforbindelse 

 
ADVARSEL: For at undgå risiko for elektrisk stød må dette udstyr kun tilsluttes til en 

netledning med beskyttelsesjord. 

 

SPECIFIC REVEAL SEALER skal være elektrisk jordet. Hvis der opstår en elektrisk fejlfunktion, giver 

jordforbindelse en vej med mindst mulig modstand for elektrisk strøm for at reducere risikoen for elektrisk 

stød. SPECIFIC REVEAL SEALER-strømkablet er forsynet med et jordet stik. Dette stik skal sættes i en 

passende stikkontakt, der er korrekt installeret og jordet i overensstemmelse med den gældende 

nationale elkode samt alle lokale Koder og forordninger. Hvis du er usikker på disse krav, skal du 

kontakte Specific Diagnostics eller en kvalificeret elektriker. 
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Krav til placering 

Overfladen skal være strukturelt sund. Overfladen skal være plan for at sikre minimal bøjning af 

SPECIFIC REVEAL SEALER-rammen. SPECIFIC REVEAL SEALER skal være inden for 4 fod fra den 

rigtige stikkontakt. Kontakt en kvalificeret elektriker eller Specific Diagnostics, hvis du har planer om at 

forlænge ledningen på nogen måde. Sørg for, at der er mindst 5 tommer på hver side af SPECIFIC 

REVEAL SEALER. Der skal være mindst 5 tommer plads bag SPECIFIC REVEAL SEALER for at give 

adgang til elektronikken og tænd/sluk-knappen og give mulighed for luftventilation fra 

udsugningsventilatoren. 

 

Specifikke diagnoser SPECIFIC REVEAL SEALER®-installationer 
Specifikationer 
 

Reveal Sealer leveres pakket i en trækasse. Sealer-enheden er pakket ind i en plastikbeskyttelsespose samt 

en lille, bølgepapkasse med tilbehør, der indeholder enhedens kabler. 

 

Brugeren skal omhyggeligt inspicere emballagen ved modtagelsen og notere eventuelle transport- eller 

håndteringsskader på kassen eller pallen.  Rapporter straks transportskader til afsenderen og til Specific 

Diagnostics.   

 

Find og klargør stedet for installation af SPECIFIC REVEAL SEALER. SPECIFIC REVEAL SEALER er tung og 

bør installeres på en solid, flad og jævn bordplade eller overflade på et sted, hvor den ikke kan støde på 

vibrerende eller roterende udstyr, og hvor den ikke kan støde på af personale, og hvor skuffen med 

frontladning kan åbnes helt uden at hindre laboratorietrafik eller andre aktiviteter.    

 

For at opnå de bedste resultater skal SPECIFIC REVEAL SEALER placeres væk fra kold luft, f.eks. vinduer 

eller ventilationsventiler til klimaanlæg. 

 

 Tip Advarsel - støt ikke på Sealer 

 Tip Advarsel - placer sealer væk fra trafik  

 

 Varmeadvarsel - kom ikke varme ting i nærheden af svejseapparatet 

 Advarsel om varme - læg ikke temperaturfølsomme ting ovenpå eller i nærheden af svejseapparatet 

 Advarsel om varme - blokér ikke for ventilationsåbningerne 

 

Fjern SPECIFIC REVEAL SEALER fra forsendelseskassen af træ. 

Fjern og læg tilbehørskassen og papirarbejdet til side. To eller flere personer skal løfte svejseren ud af kassen 

og den beskyttende plastikpose og stille den på bordpladen.   
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Fjern plastikposen fra enheden, og undersøg den for kosmetiske eller andre skader fra forsendelsen.  

Registrer eventuelle skader, og tag fotografier af alt, hvad der er vigtigt.   

Fjern alt forsendelsesskum og tape fra SPECIFIC REVEAL SEALER. 

Tilslut den medfølgende strømledning til bagsiden af SPECIFIC REVEAL SEALER og til den nødvendige 

strømkilde. 

Transport af din SPECIFIC REVEAL SEALER 

Sørg for at bruge to personer, når du flytter SPECIFIC REVEAL SEALER mellem forskellige 

steder. Sikre, at kravene til placering af SPECIFIC REVEAL SEALER overholdes.  
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SPECIFIC REVEAL SEALER Komponenter 

De vigtigste komponenter til betjening af SPECIFIC REVEAL SEALER er mærket på billederne nedenfor 

 

 

 

 

F1 Betjeningsknap - denne trykknap bruges til at åbne indlæsningsskuffen for at indlæse 
sensorkomponenter til forsegling  
Betjeningsknappens statusindikatorlys - Farverne på det oplyste statusindikatorlys, der 
omgiver betjeningsknappen, signalerer Reveal Sealer driftstilstand. 

F2 Indlæsningsskuffe, Komponenterne i sensoraggregatet lægges i den bærer, der er monteret 
i indlæsningsskuffen.  Når du lukker skuffen med engangs-sensorkomponenterne påfyldt, 
starter forseglingscyklussen automatisk.  Skuffen åbnes ved afslutningen af 
forseglingscyklussen for at fjerne den færdige sensorenhed. 

Plademodtager ("Eggcrate") - Eggcrate holder den fyldte AST-præparatplade af 
sensoropsætningen på plads i forseglingscyklussen. 

 
  

F1 

F2 
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R1 ON / OFF Power-knap 

R2 Sikring 

R3 Temperatursensor 

R4 Nulstillingskontakt 

R5 USB Port 

R6 Ethernet-forbindelse 

R7 Køleblæser 1 

R8 Produktmærke 

R9 Køleblæser 2 

R10 Strømudtag 

  

R8 

R6 

R7 

R5 

R4 

R3 

R2 

R1 

Produktmærke 

R9 
R10 
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Operation 

Bemærk: De følgende brugsanvisninger udføres af eller efter anvisning af en uddannet laboratorietekniker. 
Sørg for, at systemet er blevet installeret som angivet i det kort med instruktioner om pakning og udpakning, 
der blev leveret ved leveringen. 

 

Tænding af SPECIFIC REVEAL SEALER 
 

1. Afbryderen (R1) er placeret på bagsiden af SPECIFIC REVEAL SEALER. Tænd den for at starte 

systemet og starte softwaren op.  

2. Systemet er klar, når statusindikatorlampen (F1) lyser GRØN. 

Hvis der opstår en fejl under opstart, viser SPECIFIC REVEAL SEALER's front LED (F1) fejlen ved 

hjælp af en specifik farve og et specifikt mønster. Se afsnittet om fejlfinding i denne manual for at få 

oplysninger og relevante handlinger. 

 
 

På- og aflæsning af SPECIFIC REVEAL SENSOR PANEL i SPECIFIC 
REVEAL SEALER. 
 

1. Sørg for, at lysdioden (F2) lyser konstant GRØNT, før du 

begynder at forsegle. Hvis den ikke er tændt, skal du sikre dig, 

at instrumentet er tændt for strømmen. Hvis strømmen er tændt, 

og det grønne lys ikke er konstant grønt, skal du se afsnittet om 

fejlfinding i denne vejledning. 

2. Hvis LED'en lyser konstant GRØNT, skal du trykke på 

kommandoknappen (F1) på forseglingsmaskinens Sealer 

frontpanel for at åbne ladeladen (F2). 

 

 

 



DML-00006 Rev E 16 af 24 

 

 REVEAL SEALER 

 

3. Skuffelåsen låses, og skuffen åbnes. Træk skuffen helt op for at 

få adgang til BASE PLATE. 

 

BRANDFARE LÆG ALDRIG ANDET END SPECIFIKKE 

SENSORPANELSAMLINGER I SEALER.  DETTE KAN 

SKABE BRANDFARE, BESKADIGE SEALER OG GØRE 

GARANTIEN UGYLDIG. 

4. Se IFU'en til REVEAL SENSOR PANEL for korrekt klargøring af 

REVEAL SENSOR PANEL og AST PANEL. 

5. Med ladelågen helt åben placerer du REVEAL SENSOR PANEL 

og AST-PANELET på BASE PLAT, håndter kun REVEAL 

SENSOR PANEL fra rammens kanter, og rør ikke ved toppen 

eller bunden af REVEAL SENSOR PANEL. 

6. Placér REVEAL SENSOR PANEL oven på AST PANEL med 

stregkodelappen på venstre side af indlæsningspladen markeret 

( som når du vender mod instrumentet), og skub den over BASE 

PLATE, så sensorrammen passer godt ind over ydersiden af 

BASE PLATE. 
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 REVEAL SEALER 

 

 

7. Skub skuffen i, indtil du hører en KLIK-lyd. SPECIFIC 

REVEAL SEALER forsegler det SPECIFIC SENSOR 

PANEL på AST PANEL. Efter afslutning af cyklussen vil 

SPECIFIC REVEAL SEALER automatisk udløse skuffen. 

8. REVEAL AST ASSAY (sensorpanel svejset oven på AST 

PANEL-pladen) sidder godt fast i BASE PLATE.  Fjern 

forsigtigt REVEAL AST ASSAY fra BASE PLATE. 

9. Hvis visuel inspektion viser, at svejsningen er dårlig eller at 

sensormembranen er beskadiget, skal der udarbejdes en 

ny REVEAL AST ASSAY ud fra den oprindelige prøve.  

FORSØG ALDRIG AT SVEJSE DEN REVEAL AST 

ASSAY IGEN. 

FORSIGTIG: REVEAL AST ASSAY kan være varm fra 

opvarmningsprocessen. 

Hvis der opstår en fejl under forseglingscyklussen, viser 

SPECIFIC REVEAL SEALER's front-LED fejlen ved hjælp 

af en specifik farve og et specifikt mønster. Se afsnittet om 

fejlfinding i denne manual for at få oplysninger og relevante 

handlinger. 
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 REVEAL SEALER 

 

 
 

10. Forseglingsprocessen er afsluttet. Gentag processen for 

alle resterende SPECIFIC SENSOR PANELS. 

NA 

11. Hvis systemet ikke vil blive brugt i en længere periode 

(f.eks. hvis laboratoriet lukker på grund af ferie), anbefales 

det at slukke for hovedstrømmen til svejseapparatet ved at 

dreje den bageste ON/OFF-kontakt (R1) til OFF. 
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 REVEAL SEALER 

 

 

Vedligeholdelse, desinfektion, generel rengøring og inspektion 

 

AL STRØM SKAL VÆRE SLUKKET ELLER AFBRUDT FRA HOVEDSTRØMKILDEN, 
FØR DER UDFØRES VEDLIGEHOLDELSE. 
 

Vedligeholdelse  

SPECIFIC REVEAL SEALER bruger varme til at svejse plastkomponenter sammen, og derfor kan der 

ved gentagne svejsecyklusser ophobes noget plast og kulstof på varmefladen. 

Hvis brugeren ser tegn på kulstofopbygning, skader på svejsningen som f.eks. placering af synlige 

huller i det normale svejsemønster eller andre tegn på slitage, bedes du kontakte din Specific 

Diagnostics servicerepræsentant for at arrangere vedligeholdelse/reparation af svejsemaskinen. 

 

Disinfektion 

 

De udvendige overflader kan rengøres med en fnugfri klud og 70 % IPA.  

 

RENGØR IKKE LADNINGSPLADEN MED ALKOHOL ELLER BRÆNDBAR VÆSKE, DA DENNE 

OVERFLADE ER OPVARMET 
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 REVEAL SEALER 

 

Tillæg A: SPECIFIC REVEAL SEALER Specifikationer 

 

 

Enhedens ydeevne Forseglingscyklustid: 60 sekunder 

Enhedens Dimensioner Dybde:  54,6 cm (21,5 tommer) 

Bredde: 25,4 cm (10 tommer) 

Højde: 43,9 cm (17,3 tommer) 

Vægt:  34 kg (75 lb) 

Anbefalede 
bordplademål 

Mindst 12,7 cm (5 tommer) bagudvendt afstand (afstand til blæserindtag) 

Mindst 12,7 cm (5 tommer) sideafstand 

Mindst 15,7 cm (6 tommer) frihøjde foran 

Fodaftryk skal matche enhedens dimensioner 

Miljø Driftsbetingelser: 

• Omgivelsestemperatur 18C til 28C 

• Relativ luftfugtighed: 20% til 95% 

 

Elektriske værdier Strømkrav: 

• Anbefales: 85-264 VAC, 50-60 HZ 

• Driftsspændingsområde for vekselstrøm; 85-264 VAC, 50-60 HZ 

Placering: Installer SPECIFIC REVEAL SEALER inden for 6 fod fra 

stikkontakten. 

Elektrisk tilslutning (USA): Instrumentet har en IEC 320-C14-kontakt til 

strømindgang. 

International konfiguration: Instrumentet har en IEC 320-C14-kontakt til 

strømindgang.  
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 REVEAL SEALER 

 

Tillæg B: Valgmuligheder og Tilbehør 

Kontakt din Specific Diagnostics-salgsrepræsentant for at få oplysninger om priser og bestilling 

 

Tillæg C: Fejlfinding 

I de fleste tilfælde skal reparationer af din SPECIFIC REVEAL SEALER udføres af en kvalificeret tekniker 

fra Specific Diagnostics. Kontakt din repræsentant for Specific Diagnostics. I tabellen nedenfor vises 

farven på den LED, der vises for at indikere forseglingens tilstand.  I nogle tilfælde kan et LANGT TRYK 

på kommandoknappen (F1) nulstille systemet til en funktionel tilstand. 

1. Fast ravfarvet 

    a. Sealer er ved at blive initialiseret. 

    b. Ikke opvarmning eller køling. 

    c. Hvis skuffen er åben ved opstart eller genstart 

        forsegleren forbliver i denne tilstand, indtil den lukkes. 

2. Blinker gul: Sealer er ikke på temperatur, forvarmning. 

3. Fast grøn: Sealer har en temperatur og er klar til forsegling. 

4. Blinker grønt: Sealer er på temperatur, og skuffen er åben. 

5. Ensfarvet blå: Forsegleren udfører en forsegling/presning. 

6. Blinker blå: Sealer trækkes tilbage fra en forsegling/presser. 

7. Blinker rødt 

    a. Fejltilstand med rød ring 

    b. Langt tryk forsøger at genoprette tilbage til init. (fast ravfarvet) 

    c. Hvis fejlen fortsætter, vender du tilbage til rødt blink. 
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 REVEAL SEALER 

 

 

Reparationer 

Vær opmærksom på følgende, så vi kan hjælpe dig hurtigst muligt. 

• Hvad er serienummeret på SPECIFIC REVEAL SEALER? Producentens etiket er placeret på 

bagsiden af SPECIFIC REVEAL SEALER. 

• Hvad skete der før problemet? 

• Opstod problemet uventet? 

• Er problemet blevet værre med tiden? 

• Hvis du hører en usædvanlig støj, hvorfra stammer støjen så? 

• Var der nogen, der brugte SPECIFIC REVEAL SEALER på det tidspunkt, hvor problemet opstod? 

• Bemærk eventuelle andre symptomer, der kan være relevante. 

• Viser LED'en bestemte farver eller mønstre? 

 

Systemfejl 

SPECIFIC REVEAL SEALER-softwaren har indbygget fejlkontrol for at sikre, at alle systemer fungerer 

inden for specifikationerne. Hvis der registreres en fejl, viser LED'en på frontpanelet (F1) visse farver og 

mønstre. Hvis du ser dette, skal du notere farve og mønster og en beskrivelse af de omstændigheder, 

hvorunder det er sket. 

Fejlen kan være resultatet af en uventet anomali, som kan forekomme i komplekse computerstyrede 

enheder. Hvis dette er tilfældet, skal du slukke for strømmen fra skærmkonsollen. Dette kan fjerne fejlen 

og afhjælpe problemet. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte Specific Diagnostics. Bemærk under 

hvilke omstændigheder fejlen opstår, og hvilken farve LED-lyset på forsiden har.  Se bilag C ovenfor for 

en tabel over LED-farver og -tilstande. 
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MANUEL ÅBNING AF SKUFFEN 

Hvis skuffen ikke er blevet åbnet for at fjerne sensorpanelet, efter at du har udført fejlfindingsafsnittet 

(f.eks. ved at trykke LANGT TRYK på kommandoknappen (F1)), kan du udføre følgende manuelle 

proces for at åbne skuffen: 

1. Sluk for enheden, før du frigør låsen til skuffen.  

2. Tryk på skuffelåsen, som er placeret på undersiden af enheden.   
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Tillæg D: EMC-erklæring 

Advarsel: 

• Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke den SPECIFIC REVEAL SEALER 

• Anvendelse af andet tilbehør, andre transducere og kabler end dem, der er specificeret af Specific 

Diagnostics, kan medføre øgede EMISSIONER eller nedsat IMMUNITET for UDSTYRET. 

• UDSTYRET bør ikke anvendes ved siden af eller stablet sammen med andet udstyr, og hvis 

det er nødvendigt at anvende det ved siden af eller stablet sammen med andet UDSTYR, 

bør udstyret observeres for at kontrollere, at det fungerer normalt i den konfiguration, hvor 

det vil blive anvendt. 

 


