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Denne manual dækker driftsprocedurerne for følgende Specific Diagnostics-produkt:  

 

 

SPECIFIC REVEAL, 900-00001 

 

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

 

 

Kun til in vitro-diagnostisk brug, 

Kun til professionel brug. 

 

Bemærk: Følgende symbol anvendes i hele denne manual for at henlede opmærksomheden på advarsler, 

forsigtighedsregler eller driftsprocedurer, der direkte kan påvirke den sikre drift af SPECIFIC REVEAL. LLæs 

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

 

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

 

 

 

    Overensstemmende produkt  

 

Specific Diagnostics og SPECIFIC REVEAL 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-produktet fungerer som beskrevet i denne manual og ved hjælp af 

de medfølgende etiketter og/eller indlæg, når det betjenes, vedligeholdes og repareres i overensstemmelse 

med de medfølgende instruktioner. SPECIFIC REVEAL skal kontrolleres med jævne mellemrum som 

beskrevet i denne vejledning. En defekt SPECIFIC REVEAL bør 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 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 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 udstyret kan medføre, at SPECIFIC REVEAL-

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 

 

 

Europæisk Repræsentant 

Qarad EC-REP BV 

Pas 257, 2440 Geel 

BELGIEN 

www.QARAD.com 

Du kan finde produktinformation og de seneste nyheder om os på https://specificdx.com/. Hvis du ønsker 

kundesupport, kan du sende en e-mail til os på customerservice@specificdx.com.

http://www.specificdx.com/
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Indikationer og Kontraindikationer for Brug 

Erklæring om påtænkt Anvendelse 

Reveal Instrument er en inkubator til bordbrug, der behandler op til fire AST-enkeltprodukter.  

Denne manual indeholder oplysninger om installation og betjening af Reveal Instrumentet. 

Indikationer for Brug 

Reveal Rapid AST-systemet er en automatiseret platform til udførelse af fænotypisk kvantitativ og kvalitativ 

Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) af bakterieprøver, herunder isolerede bakteriekolonier eller prøver 

udtaget direkte fra en positiv blodkulturflaske.  Systemet anvender bouillonmikrodilutionsprincipper til hurtigt at 

fastslå minimumsinhibitoriske koncentrationer (MIC) for de testede lægemidler og kan i kombination med 

artsidentifikation (opnået ved hjælp af en separat testmetode eller platform) give en bestemmelse af 

Susceptible / Intermediate / Resistant ("S/I/R") for de testede arter.   

 

Reveal-systemet registrerer bakterievækst ved at observere en række proprietære kemiske Small Molecule 

Sensors (SMS), som skifter farve ved tilstedeværelse af forskellige metaboliske gasser, der udsendes af 

bakterier i vækst under inkubation.  Trykte SMS-sensorarrays er monteret på hver brønd i den inokulerede 

lægemiddelplade i en AST-enhed til engangsbrug.  Reveal-instrumentet fungerer som en inkubator for de 

testede prøver og aflæser sensorfarverne optisk i takt med, at bakterierne vokser. Integreret software fortolker 

testresultatet og genererer testrapporter. 

 

Resultaterne skal anvendes sammen med Gram-færge, identifikation af organismen og andre kliniske 

laboratoriefund.  Reveal System genererer værdier for MIC for de bakterier og lægemidler, der testes.  

Bestemmelse af S/I/R-status for den testede bakteriestamme kræver en artsidentifikation, som kan opnås ved 

hjælp af en af flere almindelige testmetoder, herunder MALDI-TOF-massespektroskopi eller PCR-molekylær 

testning. 

Forholdsregler ved Brug 

• Klemmepunkt ved lukning af skuffen. 

 

Modsætninger til Brug 

• Kun til brug medSPECIFIC REVEAL ASSAY. 
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Sikkerhed: Advarsler og Forsigtighedsregler 

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

 

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

alvorlig personskade eller død.. 

 

• Du må ikke ændre på det elektriske stik til SPECIFIC REVEAL. SPECIFIC REVEAL 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, hvilket kan få den til at fungere forkert. Specific 

Diagnostics leverer en strømledning. 

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

• Tag altid stikket ud af stikkontakten af SPECIFIC REVEAL, før du foretager rengøring eller service. 

• Næns ikke nogen del af SPECIFIC REVEAL med væske under rengøringen; brug en sprøjte eller 

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

stikkontakten til SPECIFIC REVEAL 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. 

• Du må ikke trække stikket ud eller ændre på de interne ledninger på SPECIFIC REVEAL 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 på et solidt, plant underlag. 

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

• Hold hænderne væk fra alle bevægelige dele. 

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

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 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. 

 

SYMBOL 

 

ADVARSELS- ELLER ADVARSELSTEKST 

HØJ SPÆNDING 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 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 

Fare for Knusning Har bevægelige elementer, som udgør en potentiel risiko for knusning.  Placer 
aldrig noget i skuffen eller gennem skuffeåbningen, undtagen sensorelementer, 
der er godkendt af producenten.   

Kipprisici, afsløre Reveal Instrument skal installeres på en robust og plan bordplade med god 
plads til udluftningsventiler og skuffeåbning.  Reveal Instrument kan stables op til 
tre enheder i højden, og bør ikke stables højere end tre enheder uden at rådføre 
sig med din supportrepræsentant.  For at undgå en farlig risiko for at tippe bør 
instrumenterne placeres på et sted, hvor de ikke kan støde på dem af personale 
eller udstyr, og væk fra områder med fodgængertrafik.  Du må ikke placere 
genstande oven på Reve Instrument eller Instrument stakken.  

Overophedningsalarm For at undgå overophedning skal alle enhedens indsugnings- og 
udluftningsventiler være fri for forhindringer, og indsugningsluftfiltre skal holdes 
rene og udskiftes i henhold til producentens vedligeholdelsesvejledning.   

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 
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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.   

Biofarlig og Elektrisk 
Fare 

Det er muligt, at huset eller de indvendige elementer i skuffen 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.   

Advarsel om 
Temperatur 

Det indvendige rum i Reveal Instrument er et opvarmet rum til inkubation af 
prøver 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 
sensorenhed 

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

Indlæsningstrin, 
Advarsel 

Vær forsigtig med at skubbe pladen helt ind, og sørg for, at den er vandret.  
Skuffen må aldrig lukkes med magt. 

Fare for 
fingerklemmer, afslør 
instrument 

Vær forsigtig, når du lukker Reveal Instrument-skufferne for at undgå at klemme 
eller klemme fingre.  
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Opsætning og Installation 

SPECIFIC REVEAL installeres af en kvalificeret tekniker fra Specific Diagnostics efter levering. Sørg for at 

inspicere SPECIFIC REVEAL 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, tager du ansvaret for eventuelle skader, der måtte opstå før 

installationen. 

Elektriske Krav 

Den anbefalede elektriske strømtilslutning til SPECIFIC REVEAL 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 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-strømkablet har 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. 

Transport din SPECIFIC REVEAL 

Sørg for at bruge to personer, når du flytter SPECIFIC REVEAL mellem forskellige steder. Sikre, at kravene til 

SPECIFIC REVEAL placering overholdes.  Se Tillæg A: SPECIFIC REVEAL Specifikationer. 
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SPECIFIC REVEAL Komponenter 

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

 

 

LED 
Statusindikatorlys - De farver, der vises på det oplyste statusindikatorlys, angiver Reveals 

driftstilstand.  En tabel med indikationer findes i afsnittet Fejlfinding. 

LD 

eller 

RD 

Skuffer til læsning: Sensorens komponenter lægges ind i den bærestol, der er monteret i 

indlæsningsskuffen. 

 

  

Venstre skuffe 
(LD) Højre Skuffe 

(RD) 

Venstre skuffe 
LED 

Højre Skuffe 
LED 



DML-00010 Rev E 11 af 32 

 REVEAL  

 

 

R1 Tilslutning af Strømstik  

R2 Sikring 

R3 ON / OFF Power-knap 

R4 Udstødningsventilator 

R5 Ethernet Port 

R6 Ethernet Port 

R7 USB Port 

R8 USB Port  

R9 HDMI Port 

R10 Produktmærke 

 

 

R8 

R6 

R7 

R5 R4 

R3 

R2 

R1 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 den Quick Reference Guide, der blev leveret på 

leveringstidspunktet. 

 

Aktivering af SPECIFIC REVEAL 

 

1. Strømkontakten er placeret bag på SPECIFIC 

REVEAL. Tænd den for at starte systemet og 

starte softwaren op.  

2. Hvis den ikke allerede er tændt, skal du tænde 

for minicomputeren og den berøringsskærm, der 

er tilsluttet minicomputeren. 

 

 

3. Systemet er klar, når de forreste LED'ern vises 

GRØN. 

Hvis der opstår en fejl under opstart, vil SPECIFIC 

REVEAL front-LED'ern indikere fejlen med en 

bestemt farve og et bestemt mønster. Se afsnittet 

om fejlfinding i denne manual for at få oplysninger 

og relevante handlinger.  
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Indlæsning og udlæsning af SPECIFIC REVEAL AST-assay i 
SPECIFIC REVEAL. 

 

1. Sørg for, at lysdioden lyser konstant GRØN, 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. Skærmen skal være på skærmen MAIN 

STARTUP, hvis ikke, skal du trykke på MENU-

ikonet øverst til venstre på skærmen for at vende 

tilbage til hovedskærmen. 

 

3. Når du er på hovedskærmen, skal du trykke på 

knappen Udkast for at åbne skuffen.  

 

4. Tag fat i skuffens kanter, og træk skuffen 

forsigtigt ud, indtil den er helt udtrukket. 
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5. Med skuffen helt åben lægges REVEAL 

SENSOR ASSAY i REVEAL-holderen ved at 

rette etiketterne ud i følgende rækkefølge: 

a. Pladerne til venstre skal have deres 

faner vendt mod systemets bagkant 

langs midterlinjen. 

b. Pladerne til højre skal have deres faner 

rettet mod systemets forreste del langs 

midterlinjen. 

 

6. Tag fat i kanterne på REVEAL SENSOR ASSAY, 

og sæt den forsigtigt på dækstyret. ASSAY skal 

glide ud og falde ned på dækket. 

7. Sørg for, at REVEAL SENSOR ASSAY ligger 

helt fladt på dækket og ikke hælder eller sidder 

fast i dækstyringsblokken, se billedet. Hvis det er 

tilfældet, skal du korrigere efter behov. 
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8. Når prøven er blevet fyldt helt op. Skub forsigtigt 

REVEAL DRAWER tilbage i REVEAL, indtil der 

høres en KLIK-lyd. 

 

9. Når skuffen er lukket, starter systemet en 

automatisk nedtælling på 10 sekunder, før det 

starter. 

 

 

 

 

Hvis du ønsker at annullere den automatiske 

start, skal du trykke på knappen Stop. 
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10. VALG: Tryk på knappen Rediger for at indtaste 

yderligere  

metadata for kørslen 

Reveal-systemet starter testningen uden at have fået 

et arts-ID. For at opnå et MIC-resultat skal arts-ID dog 

angives. ID kan tilføjes når som helst under eller efter 

kørslen 

 

Hvis systemet er tilsluttet et LIS eller et tredje Party 

Species Id-system, kan arterne leveres automatisk til 

Reveal. 

 

Hvis Reveal-systemet ikke er tilsluttet et Rapid ID-

system, skal arten indtastes på brugergrænsefladen 

for at opnå MIC-resultater.  

 

11. REVEAL viser GRØN på skuffens lysdiode og 

skifter til BLÅ, når systemet er i gang. REVEAL 

kører efter behov, indtil det er afsluttet. 

12. Hvis systemet støder på fejl under driften, vises 

der en fejlmeddelelse og en kode på 

touchscreen-skærmen. Se afsnittet 

FEJLFINDING i manualen for reference. 

GRØN: STANDBY-TILSTAND 

 

 

BLÅ: KØREMODUS 
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13. Når inkubationsperioden er afsluttet, viser 

REVEAL testresultaterne på hovedskærmen. 

 

14. I hovedmenuen skal du røre ved knappen til 

udtagning af den prøveplacering, der skal 

fjernes. REVEAL åbner den valgte skuffe. 

 

15. Skub skuffen forsigtigt op, indtil den er helt 

udtrukket. 
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16. Hold fast i siderne af prøverammen, og fjern 

forsigtigt REVEAL SENSOR ASSAY fra 

dækket. 

17. FORSIGTIGHED. Prøven indeholder 

en BIOLOGISK FARE og skal bortskaffes efter 

behov.  

 

 

 

 

18. Prøvedataene sendes automatisk af REVEAL til 

det angivne lagersted under REVEAL-

installationen. 
 

19. Der henvises til den specifikke sensor-IFU for at 

få oplysninger om fortolkning af prøvedataene. 
 

20. Når prøven er blevet fjernet, lukkes REVEAL-

skuffen ved at skubbe forsigtigt i skuffen, indtil 

der høres en KLIK-lyd. 
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21. REVEAL vender tilbage til STANDBY-tilstand. 

 

 
 

MENU SKÆRM Kort 

BEMÆRK: Følgende skærmbilleder er kun beregnet til brug af servicepersonale og bør ikke 

kræve brugerinteraktioner eller ændringer. Din SPECIFIC REVEAL vil blive installeret af en 

kvalificeret servicetekniker, som det er nødvendigt for din installation. 

 

Skærmbilledet Log ON 

Den bruger, der er logget ind i 

systemet, har funktioner, der 

er knyttet til deres rolle.   

Når brugeren ikke har været 

aktiv i en periode, bliver 

han/hun automatisk logget af. 
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HOVEDMENU 

Brugeren får vist en visning af 

steder, der er klar til at blive 

indlæst. Indlæsning af skuffen 

starter automatisk kørslen, så 

det indbyggede 

billedbehandlingssystem kan 

læse de nødvendige 

oplysninger. 

 

Brugeren får en oversigt over 

den angivne plade.  De kan 

trykke på "blyant"-ikonet for at 

angive arter eller andre 

metadata.  Hvis systemet er 

tilsluttet et LIS eller et tredje 

Party Species Id-system, kan 

arterne leveres automatisk til 

Reveal. 

Yderligere plader kan lægges 

på samme måde. 
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Der kan føres tilsyn med 

kørselsforløbet, og MIC-

resultaterne vil blive meddelt, 

så snart de foreligger. 

 

 

Når kørslen er afsluttet, vil 

MIC-resultaterne være 

tilgængelige til visning eller 

eksport. 

Brugeren kan derefter frit 

aflæse pladerne og starte 

yderligere kørsler.  
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Kort over software 

 

INFO 

Viser de aktuelle versioner af 

al software, der er indlæst i 

instrumentet. 

 

ALARMER 

Viser fejlmeddelelser og 

alarmer, der opstår under 

inkubationer. 

 

NEDLUKNING/GENSTART 

Viser kommandoer til 

Genstart af kontroltjenesten 

eller den indbyggede 

computer. 
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OPSÆTNING AF 

INSTRUMENTET 

Viser den aktuelle 

konfiguration af instrumentet 

og giver mulighed for manuel 

optisk inspektion af 

pladedækket. 

 

OVERFØRSEL AF DATA 

Viser log over dataoverførsler 

og eventuelle fejlmeddelelser. 

Gør det muligt at konfigurere 

mål for dataoverførsel. 

 

SOFTWAREOPDATERINGE

R 

Viser de aktuelle software-

revisioner 
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INSTRUMENTS- 

Viser det samlede antal 

REVEALS på netværket 

 

SIGN OUT- 

Afslut REVEAL-softwaren  

EXIT APP-  

Afslut REVEAL-softwaren  
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Vedligeholdels, Eisinfektion Almindelig Rengøring og Inspektion  

 

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

Vedligeholdelse  

SPECIFIC REVEAL bruger en ventilator til at ventilere varmen fra kontrolhardwaren, og ventilatoren 

bag på REVEAL kan blive snavset af fnug. Ophobning af fnuller skal støvsuges eller fjernes efter 

behov og så ofte som nødvendigt. 

 

Generel Rengøring og Inspektion 

De udvendige overflader kan rengøres med en fnugfri klud og 70 % IPA.  
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Tillæg A: SPECIFIC REVEAL Specifikationer 

 

 

Enhedens Dimensioner Længde: 68,3 cm (26,9 tommer) 

Bredde: 42,4 cm (16,7 tommer) 

Højde: 20,1 cm (7,9 tommer) 

Vægt: 29,5 kg (65 lb) 

Anbefalede 
bordplademål 

Mindst 12,7 cm (5 tommer) bagudvendt afstand (adgang til strøm, strømkabel, 
ventilatorudstødning) 

Mindst 12,7 cm (5 tommer) på hver side (adgang til manuel frigørelse) 

Mindst 38,1 cm (15 tommer) frihøjde foran for adgang til skuffen. 

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 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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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 udføres af en kvalificeret tekniker fra Specific 

Diagnostics. Kontakt din repræsentant for Specific Diagnostics. 

Nedenfor er LED-farverne og deres indikation af systemets tilstand angivet. 

1. Konstant gul - under opstart; tændt og efter nedlukning 
2. Konstant grøn - tomgang, klar til at køre 
3. Tre hvide blink - brugergrænsefladen skifter fra en Reveal til en anden 
4. Blinker grønt - Døren er åben 
5. Constant Blue - kørsel i gang 
6. Blinker orange - fejl i skuffen 
7. Konstant rød - problemtilstand; kontakt SpecificDx-support 

 

Hvis der opstår et problem, vil brugeren også blive advaret i afsnittet Alarmer.  Alarmkoden og -meddelelsen 

skal meddeles til SpecificDx-support, hvis systemet ikke fjerner alarmen, eller hvis brugeren ikke kan løse den 

med de meddelelser eller instruktioner, som alarmerne giver.

 

 

Nedenfor er der en liste over alarmer og deres mulige løsning. 

Alarmkod
e 

Beskrivelse af alarmen Inddrivelsesforanstaltninger 

2 ConfigurationFailureAlarm Kontakt service 

3 ActivationFailureAlarm Kontakt service 

4 InstrumentUnavailableAlarm 
Sørg for, at instrumentet er tændt og tilsluttet 
netværket. Skift mellem strøm. Hvis det ikke 
er løst, skal du kontakte service. 

5 InstrumentMaintenanceModeAlarm 

Indstil arter på eksisterende kørsel, og vent, 
indtil softwareopgraderingen er færdig. Eller 
klik på konstruktionsbåndet og vælg 
"Reschedule", og betjen derefter 
instrumentet. 

6 SleepModeNotDisabled Kontakt service 

101 ScannerConnectionFailure 
Softwaren vil forsøge at genoprette 
forbindelsen. Hvis det ikke er løst, skal du 
kontakte service. 

102 ScannerCommunicationFailure 
Softwaren vil forsøge at genoprette 
forbindelsen. Hvis det ikke er løst, skal du 
kontakte service. 

103 ScannerMissingSource Kontakt service 
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105 ScannerPowerFailure 
Prøv at skifte strømmen til instrumentet. 
Kontakt kundeservice for at kontrollere de 
interne kabler. 

106 ScannerRecurringDisconnect 
Prøv at skifte strømmen til instrumentet. 
Kontaktpersonale. 

201 RockerConnectionFailure Kontakt service 

202 RockerCommunicationFailure Kontakt service 

203 RockerHomingFailure Kontakt service 

204 RockerPositionFailure Kontakt service 

301 TemperatureConnectionFailure Kontakt service 

302 TemperatureCommunicationFailure Kontakt service 

303 TemperatureLow 
Hvis tilstanden ikke forsvinder inden for få 
minutter, skal du kontakte kundeservice. 

304 TemperaturHøj 
Hvis tilstanden ikke forsvinder inden for få 
minutter, skal du kontakte kundeservice. 

305 TemperatureControlFailure Kontakt service 

306 TemperatureOutOfRange 
Hvis tilstanden ikke forsvinder inden for få 
minutter, skal du kontakte kundeservice. 

307 TemperatureParityFailure Kontakt service 

401 DrawerConnectionFailure 
Prøv at skifte strømmen til instrumentet. Hvis 
det ikke er løst, skal du kontakte service. 

402 DrawerCommunicationFailure Kontakt service 

701 DataRetentionInsufficentDiskspace 
Kontakt service for at bekræfte indstillingerne 
og rydde plads på drevet 

801 ImageProcessingError Automatisk rapporteret til service 

802 UpdatePlateMetadataError Kontroller inputfelter og prøv igen 

803 SpeciesNotRecognized Automatisk rapporteret til service 

804 PlateNotFound Automatisk rapporteret til service 

805 PlateNotAligned 
Hold pause i kørslen, skub bakken ud, skub 
pladen helt ind, og start kørslen igen. 

807 UnableToLocateSensors Dårlig sensorplade, forbered ny plade. 

808 AnalysisSummaryError Automatisk rapporteret til service 

809 SpeciesUnknown Indgående arter 

810 UsedSensorDetected Slet den gamle plade, og genstart kørslen. 

812 SpeciesNotSupported 
Der vises ingen MIC/SIR for de valgte arter, 
fordi algoritmen endnu ikke understøtter det. 

813 DetectPlateMapError Automatisk rapporteret til service 

901 BarcodeReadingError Rengør stregkodeområdet, start kørslen igen 

902 MissingBarcodeDefinitionFile Kontakt service 

904 CreateExperimentFileError Kontakt service 

905 CallMICError Automatisk rapporteret til service 

906 CallSIRError Automatisk rapporteret til service 

907 MakeSummaryTableError Automatisk rapporteret til service 

908 MICAlgorithmError Automatisk rapporteret til service 

909 PlateMapConfigurationError Kontakt service for at geninstallere softwaren 

911 SlowGrowerError 
Instrumentet har muligvis ikke tilstrækkeligt 
bevismateriale til at foretage MIC-opkald og 
SIR-tolkning 

1002 SampleBarcodeMissing Indtast prøve-id manuelt 

1003 SensorBarcodeMissing Automatisk rapporteret til service 

1004 PlateMissing Tilføj plade 



DML-00010 Rev E 29 af 32 

 REVEAL  

 

1005 SensorBarcodeMismatch Gennemgå stregkodeoplysninger 

1006 SampleBarcodeMismatch Gennemgå stregkodeoplysninger 

1007 CreatePlateError Automatisk rapporteret til service 

1008 TooManyBarcodesFound 
Det er muligt, at softwaren har valgt den 
forkerte stregkode til prøve-id. Kontroller eller 
indtast prøve-id manuelt. 

1009 BadSensor 
Sensoren er udløbet eller er under 
tilbagekaldelse. Forbered en anden plade 
med en sensor fra et andet parti. 

1101 PCBConnectionFailure 
Skift instrumentets strømforsyning. Hvis det 
ikke er løst, skal du kontakte service. 

1301 DoorOpenTooLong Luk skuffen 

1302 DoorSensorStateMismatch Kontakt service 

1303 DoorFailedToOpen 
Prøv at skubbe ud igen. Brug den manuelle 
knap på siden af instrumentet. Kontakt 
service 

1304 UnexpectedDoorOpen 
Luk skuffen, kan muligvis genoptage normal 
drift 

1305 FailedToReadDoorStatus Kontakt service 

1306 DatabaseProviderConnection 
Kontakt tjenesten for at kontrollere 
konfigurationen, og databasetjenesten er 
startet. 

1307 DatabaseProviderConfiguration Kontakt service 

1308 DatabaseOperationFailure Kontakt service 

1309 ExperimentDataTransferFailure Automatisk rapporteret til service 

1310 TransferredFileCleanUpFailure Automatisk rapporteret til service 

1311 ImageConversionFailure Automatisk rapporteret til service 

1313 InstrumentDataAcqDatabaseOperationFailure Automatisk rapporteret til service 

1315 WrongPlateMapSelected Kontrol af pladevalg 

1316 SoftwareUpgradeFailure Gentag softwareopgradering 

1317 DatabaseMigrationFailure Kontakt service 

1318 ExperimentHistoryFailure Automatisk rapporteret til service 

1319 AutoSyncFailure 
Genoptag konfigurationen af Auto-Sync fra 
menuen Softwareopdateringer. Kontakt 
service 

1320 RunDidNotStart 
Start kørslen, eller åbn skuffen for at nulstille 
alarmen og start derefter kørslen 

1401 LabConnectorCommunicationFailure 
Kontroller konfigurationen af Lab Connectors. 
Kontaktpersonale. 

1402 LabConnectorParseFailure Automatisk rapporteret til service 

 

  



DML-00010 Rev E 30 af 32 

 REVEAL  

 

Reparationer 

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

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

REVEALs bagpanel). 

• 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 på det tidspunkt, hvor problemet opstod? 

• Bemærk eventuelle andre symptomer, der kan være relevante. 

• Viser LED'en bestemte farver eller mønstre? 

 

Systemfejl 

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

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

berøringsskærmen vises den registrerede fejl samt en fejlmeddelelse. Hvis du ser dette, skal du notere farve 

og mønster og en beskrivelse af de omstændigheder, hvorunder det er sket.  Venligst se Tillæg C for nærmere 

oplysninger. 
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MANUEL ÅBNING AF SKUFFEN 

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

udføre følgende manuelle proces for at åbne skuffen: 

Sluk altid for strømmen til apparatet, før du frigør låsen til skuffen.  

Tryk på skuffelåsen, som er placeret på undersiden af enheden, for at frigøre skuffen manuelt og fjerne 

sensoren.   
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Tillæg D: EMC-erklæring 

Advarsel: 

• VIA SPECIFIC REVEAL er MEDICINSK ELEKTRISK UDSTYR og kræver særlige 

forholdsregler med hensyn til EMC og skal installeres og tages i brug i overensstemmelse med 

EMC-oplysningerne i denne manual. 

• 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. 


