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Αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει τις διαδικασίες λειτουργίας για το ακόλουθο προϊόν Specific Diagnostics:  

 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL,  

 900-00003 
 

 

 
Μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση, 

Για επαγγελματική χρήση μόνο. 
 

Πνευματικά δικαιώματα © 2019 από την Specific Diagnostics, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

 
 
Σημείωση: Το ακόλουθο σύμβολο χρησιμοποιείται σε ολόκληρο το εγχειρίδιο ώστε να επιστήσει την 

προσοχή στον χρήστη όσον αφορά προειδοποιήσεις, σημειώσεις προσοχής ή λειτουργικές διαδικασίες 

που ενδέχεται να επηρεάζουν απευθείας την ασφαλή λειτουργία της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC 

REVEAL. Διαβάστε και κατανοήστε αυτές τις οδηγίες και τις δηλώσεις, πριν από τη λειτουργία της 

ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL. 

 

 
Προειδοποίηση. Δήλωση προσοχής ή λειτουργική διαδικασία που ενδέχεται να 
επηρεάσει απευθείας την ασφαλή λειτουργία. 

 
 

 

    Προϊόν που συμμορφώνεται  

 

Τα Specific Diagnostics και SPECIFIC REVEAL SEALER είναι κατοχυρωμένα 

εμπορικά σήματα στις Η.Π.Α. από την Specific Diagnostics, Inc. 

Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κανονισμός (Ε.Ε.) 2017/746) και σε άλλες 

χώρες με παρόμοιες απαιτήσεις: Σε περίπτωση που παρουσιαστεί ένα σοβαρό 

συμβάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής της συσκευής ή ως αποτέλεσμα της 

χρήσης της, αναφέρετέ το στον κατασκευαστή ή/και στον εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο, καθώς επίσης και στην εθνική αρχή. 
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Ευθύνη του ιδιοκτήτη 

Το προϊόν Specific Diagnostics® SPECIFIC REVEAL SEALER™ θα αποδώσει όπως περιγράφεται σε αυτό 

το εγχειρίδιο και από τις ετικέτες ή/και τα ένθετα που το συνοδεύουν, όταν ο χειρισμός, η συντήρηση και η 

επισκευή πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC 

SEALER πρέπει να ελέγχεται περιοδικά, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Αν η ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL είναι ελαττωματική, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Τα μέρη που 

είναι σπασμένα, λείπουν, έχουν απλώς φθαρεί, παραμορφωθεί ή μολυνθεί, θα πρέπει να αντικαθίστανται 

αμέσως. Αν τέτοια επισκευή ή αντικατάσταση καταστεί απαραίτητη, συνιστάται να υποβληθεί ένα αίτημα 

για επισκευή στην Specific Diagnostics, Inc. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL ή 

οποιοδήποτε από τα μέρη της, θα πρέπει να επιδιορθώνονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που 

παρέχονται από την Specific Diagnostics, Inc., από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Specific 

Diagnostics, Inc. ή από το εκπαιδευμένο προσωπικό της Specific Diagnostics, Inc. Η ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL δεν πρέπει να τροποποιείται χωρίς την πρότερη γραπτή έγκριση της 

Specific Diagnostics, Inc. 

Ο ιδιοκτήτης αυτού του προϊόντος θα φέρει τη αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία 

που προκύπτει από λανθασμένη χρήση, ελαττωματική συντήρηση, ακατάλληλη επισκευή, βλάβη ή 

τροποποίηση από οποιονδήποτε άλλον, πέρα από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της 

Specific Diagnostics, Inc. 

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση, επισκευή ή τυχόν δραστηριότητες τροποποίησης του 

εξοπλισμού ενδέχεται να ακυρώσουν την εγγύηση προϊόντος για τη ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

SPECIFIC REVEAL. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας με τη Specific Diagnostics 

Η Specific Diagnostics θα δεχθεί ευχαρίστως τις ερωτήσεις και τα σχόλια σας. Αν έχετε οποιεσδήποτε 
ερωτήσεις ή σχόλια, επικοινωνήστε με την ομάδα επισκευών και υποστήριξης. 

 
Specific Diagnostics Headquarters, Service and Support 
130 Baytech Dr 
San Jose, CA 95134 
www.Specificdx.com 
650.938.2030 

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

Για πληροφορίες προϊόντος και τα τελευταία νέα σχετικά με εμάς, επισκεφθείτε μας διαδικτυακά στη 
διεύθυνση https://specificdx.com/. Για υποστήριξη πελατών, στείλτε μας email στη 

διεύθυνσηcustomerservice@specificdx.com.

http://www.specificdx.com/
http://www.qarad.com/
https://specificdx.com/
mailto:customerservice@specificdx.com
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Ενδείξεις και αντενδείξεις χρήσης 

Δήλωση προβλεπόμενης χρήσης 

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL της Specific Diagnostics παρέχει τη θερμική 

συγκόλληση της ΠΛΑΚΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ SPECIFIC REVEAL στην ΠΛΑΚΑ ΜΙΚΡΟΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

AST.  Η συσκευή σφράγισης Reveal είναι μια επιτραπέζια συσκευή που χρησιμοποιείται για τη 

συναρμολόγηση των πλακών αισθητήρα AST και φαρμάκων, σχηματίζοντας της θέσεις ξεχωριστών 

ελέγχων στην αναλώσιμη πλάκα μικροτιτλοποίησης AST. 

 

Ενδείξεις χρήσης 
• Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL δεν χρησιμοποιείται για καμία ανάλυση ή 

ερμηνεία αποτελεσμάτων εξετάσεων.  
 

Προφυλάξεις χρήσης 
• Θερμή επιφάνεια του τρυβλίου ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ REVEAL AST μετά τη σφράγιση . 

• Σημείο σύνθλιψης κατά κλείσιμο του συρταριού. 

 

Αντενδείξεις χρήσης 
• Να μη χρησιμοποιείται για οτιδήποτε άλλο, πέρα από τη θερμική συγκόλληση της ΠΛΑΚΑΣ 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ SPECIFIC REVEAL στην ΠΛΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ AST 96 θέσεων. 
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Ασφάλεια: Προειδοποιήσεις και σημειώσεις προσοχής 

Πριν από τη χρήση της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση προς αποφυγή, η οποία θα οδηγήσει 

σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. 

 

• Μην τροποποιείτε το ηλεκτρικό βύσμα της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL. Η 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL διαθέτει ένα αφαιρούμενο καλώδιο τροφοδοσίας. 

• Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

• Συμβουλευτείτε έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο, πριν από τη χρήση οποιωνδήποτε καλωδίων 

επέκτασης. Τα μακριά καλώδια επέκτασης ενδέχεται να προκαλέσουν πτώση τάσης στη ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL, κάτι που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή. H 

Specific Diagnostics παρέχει ένα καλώδιο τροφοδοσίας μήκους 1,22 μέτρων. 

• Μη λειτουργείτε τη ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL σε υγρά ή νωπά περιβάλλοντα. 

• Πριν από τον καθαρισμό ή την επισκευή, να αποσυνδέετε πάντα τη ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC 

REVEAL. 

• Μην εμβαπτίζετε κανένα μέρος της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL σε υγρό κατά τη 

διάρκεια του καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε έναν ψεκαστήρα ή ένα νωπό πανί. Να κρατάτε όλα τα 

υγρά μακριά από τα ηλεκτρικά μέρη. Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, να αποσυνδέετε 

πάντα τη ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL. 

• Η επισκευή θα πρέπει να πραγματοποιείται από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Specific 

Diagnostics. Η επισκευή από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς της Specific Diagnostics θα 

ακυρώσει την εγγύηση. Επικοινωνήστε με τη Specific Diagnostics, πριν εσείς ή κάποιος 

ηλεκτρολόγος προσπαθήσει να κάνει οποιαδήποτε συντήρηση. 

• Μην τοποθετείτε υγρά σε οποιοδήποτε μέρος της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL 

• Μην αποσυνδέετε ή αλλάζετε οποιοδήποτε μέρος της εσωτερικής καλωδίωσης στη ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL μετά την εγκατάσταση. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που πρέπει να αποφεύγεται, η οποία 
ενδέχεται να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό. 

 
• Ρυθμίστε και χειριστείτε τη ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL σε μία σταθερή, επίπεδη 

επιφάνεια. 

• Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από το συρτάρι, ώστε να αποφύγετε τη σύνθλιψη. 

• Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από όλα τα κινούμενα μέρη. 

• Η ασφάλεια και η ακεραιότητα της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL μπορεί να 

διατηρηθεί μόνο όταν η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL εξετάζεται τακτικά για βλάβες 

και φθορά, και επισκευάζεται σωστά. Η πραγματοποίησης τακτικής συντήρησης αποτελεί 

αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/ιδιοκτήτη ή χειριστή της εγκατάστασης. Τα φθαρμένα ή 

κατεστραμμένα εξαρτήματα θα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως και η λειτουργία της ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL θα πρέπει να διακόπτεται, μέχρι να ολοκληρωθεί η επισκευή.  Για 

τη συντήρηση και την επισκευή της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα που παρέχονται ή εγκρίνονται από τον κατασκευαστή. 

ΣΥΜΒΟΛΟ

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ, 
συσκευή 
σφράγισης 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από υψηλή τάση - Μην αφαιρείτε ή 
χαλαρώνετε τα καλύμματα.  Δεν υπάρχουν εξαρτήματα 
επισκευάσιμα από τον χρήστη.  Το εργαλείο θα πρέπει να συνδέεται 
σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα. Μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα 
ξένα αντικείμενα στο άνοιγμα του συρταριού.   

Κίνδυνος 
πυρκαγιάς/φωτιάς, 
συσκευή 
σφράγισης 

Η συσκευή σφράγισης διαθέτει κινούμενα στοιχεία που είναι πολύ 
θερμά.  Μην ανοίγετε ή χαλαρώνετε τα καλύμματα.  Δεν υπάρχουν 
εξαρτήματα επισκευάσιμα από τον χρήστη.  Μην βάζετε τα δάχτυλά 
σας ή άλλα ξένα αντικείμενα στο συρτάρι ή στο μπροστινό άνοιγμα 
του συρταριού 

Κίνδυνος 
σύνθλιψης, 
συσκευή 
σφράγισης 

Η συσκευή σφράγισης διαθέτει κινούμενα στοιχεία που ενέχουν 
πιθανό κίνδυνο σύνθλιψης.  Μην τοποθετείτε ποτέ οτιδήποτε στο 
συρτάρι της συσκευής σφράγισης ή μέσα από το άνοιγμα του 
συρταριού, εκτός από διατάξεις αισθητήρα εγκεκριμένες από τον 
κατασκευαστή.   

Κίνδυνοι 
ανατροπής, 
συσκευή 
σφράγισης 

Η εγκατάσταση της συσκευής σφράγισης Reveal θα πρέπει να γίνει 
σε στιβαρό και επίπεδο τραπέζι με άφθονο χώρο για αεραγωγούς 
εξαγωγής αερίων και το άνοιγμα του συρταριού.   Για να αποφύγετε 
τυχόν κίνδυνο ανατροπής, η συσκευή σφράγισης θα πρέπει να 
τοποθετηθεί σε σημείο όπου δεν θα πέφτουν επάνω της μέλη του 
προσωπικού ή δεν θα προσκρούει εξοπλισμός, όπου το ανοιγμένο 
συρτάρι δεν θα παρεμποδίζει την κίνηση του προσωπικού, όπως και 
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μακριά από σημεία απ' όπου περνάει κόσμος.  Μην τοποθετείτε 
αντικείμενα πάνω στη συσκευή σφράγισης Reveal. 

Κίνδυνος 
θέρμανσης, 
συσκευή 
σφράγισης 

Η συσκευή σφράγισης διαθέτει θερμαινόμενα στοιχεία και το 
περίβλημα της μονάδας μπορεί να γίνει πολύ ζεστό.  Μην 
τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στη θερμότητα ή 
είναι εύφλεκτα/πτητικά κοντά στη συσκευή σφράγισης ή επάνω στο 
περίβλημα της. 

Συναγερμός 
υπερθέρμανσης 

Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, δεν θα πρέπει να υπάρχουν 
εμπόδια μπροστά στους αεραγωγούς εισαγωγής και εξαγωγής 
αερίων της μονάδας, και τα φίλτρα εισόδου αέρα θα πρέπει να 
διατηρούνται καθαρά.   

Προειδοποίηση 
βιολογικού 
κινδύνου, 
αισθητήρες 

Στην προετοιμασία των δειγμάτων, όλες οι εναιωρήσεις των 
οργανισμών θα πρέπει να θεωρούνται υγρά εν δυνάμει μολυσματικά 
και βιολογικώς επικίνδυνα.  Το πιστοποιημένο προσωπικό 
εργαστηρίου θα πρέπει να χρησιμοποιεί αποδεκτές διαδικασίες για 
τον χειρισμό και την απόρριψη των βιολογικώς επικίνδυνων υλικών 

Προειδοποίηση 
βιολογικού 
κινδύνου, Διάταξη 
αισθητήρα 

Αν και η αναλώσιμη διάταξη αισθητήρα AST είναι μια στεγανή 
μονάδα, οι επιφάνειες και τα περιεχόμενα της διάταξης πρέπει να 
θεωρούνται εν δυνάμει βιολογικώς επικίνδυνα.  Το πιστοποιημένο 
προσωπικό του εργαστηρίου θα πρέπει να χρησιμοποιεί αποδεκτές 
διαδικασίες, όπως η χρήση προστατευτικών γαντιών, κατά τον 
χειρισμό της αναλώσιμης διάταξης αισθητήρα AST.   

Προειδοποίηση 
βιολογικού 
κινδύνου, Διάταξη 
χρησιμοποιημένου 
αισθητήρα 

Αν και η αναλώσιμη διάταξη αισθητήρα AST είναι μια στεγανή 
μονάδα, οι επιφάνειες και τα περιεχόμενα της διάταξης πρέπει να 
θεωρούνται εν δυνάμει βιολογικώς επικίνδυνα.  Μην τρυπάτε ποτέ τη 
μεμβράνη του αισθητήρα ή μην ανοίγετε ή αποσυναρμολογείτε τη 
διάταξη του αισθητήρα AST.  Οι χρησιμοποιημένες διατάξεις θα 
πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα βιολογικώς επικίνδυνα 
απόβλητα, σύμφωνα με τις αποδεκτές τοπικές διαδικασίες.   

Κίνδυνος 
πυρκαγιάς 

Μην επανεπεξεργάζεστε ποτέ μια διάταξη αισθητήρα μετά τη 
συγκόλληση.  Αν μία συγκολλημένη διάταξη δείχνει να μην είναι καλά 
σφραγισμένη ή μη σωστά ευθυγραμμισμένη, ένα νέο διάλυμα 
δείγματος πρέπει να προετοιμαστεί και να φορτωθεί, ενώ η 
ελαττωματική διάταξη θα πρέπει να απορριφθεί μαζί με άλλα 
βιολογικώς επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με τις αποδεκτές 
τοπικές διαδικασίες. 

Συναγερμός Τα στοιχεία της συσκευής σφράγισης Reveal είναι θερμαινόμενα.  
Για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των χρόνων κύκλου 
της συσκευής σφράγισης, το συρτάρι της συσκευής σφράγισης θα 
πρέπει να διατηρείται κλειστό, εκτός κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση 
διατάξεων με δείγματα.  
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Βιολογικός και 
ηλεκτρικός 
κίνδυνος 

Είναι πιθανό τα εσωτερικά στοιχεία του περιβλήματος ή του 
συρταριού της συσκευής σφράγισης να μολυνθούν με διαλύματα 
δείγματος ή με άλλα εν δυνάμει βιολογικώς επικίνδυνα υγρά.  Για τον 
καθαρισμό των μερών του συρταριού, η μονάδα θα πρέπει να είναι 
απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την τροφοδοσία, και θα 
πρέπει να περιμένετε να κρυώσει.  Οι επιφάνειες μπορούν να 
καθαριστούν με ένα διάλυμα αλκοόλης ή χλωρίνης και με ένα απαλό 
πανί, σύμφωνα με τις αποδεκτές εργαστηριακές διαδικασίες.  Η 
μονάδα περιλαμβάνει ευαίσθητα ηλεκτρονικά στοιχεία και θα πρέπει 
να προσέχετε ώστε να μην ψεκάζετε ποτέ διαλύματα καθαρισμού 
στο εσωτερικό της μονάδας μέσω του ανοίγματος του συρταριού, 
των ανοιγμάτων του αεραγωγών ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.  Ο 
ψεκασμός υγρών οποιουδήποτε είδους στη μονάδα θα ακυρώσει την 
εγγύηση.  Αν το εσωτερικό της μονάδας μολυνθεί, θα πρέπει να 
διακόψετε τη λειτουργία της και να επικοινωνήσετε με τους 
αντιπροσώπους επισκευών του κατασκευαστή, προκειμένου να 
κανονίσετε την απολύμανση και την επιθεώρηση του εσωτερικού.   

Συναγερμός 
θερμοκρασίας 

Το εσωτερικό τμήμα της συσκευής σφράγισης είναι θερμαινόμενο και 
η θερμοκρασία του ελέγχεται με ακρίβεια.  Για την εξοικονόμηση 
ενέργειας και τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του 
συστήματος, ο χειριστής θα πρέπει να περιορίζει το χρονικό 
διάστημα που το συρτάτι του οργάνου παραμένει ανοιχτό για 
φόρτωση/εκφόρτωση.   

Συναγερμός 
χειρισμού 
αισθητήρα 

Ο αισθητήρας Reveal AST είναι πολύ ευαίσθητος στην επιμόλυνση 
και στην έκθεση στον αέρα, στο νερό ή στα χημικά του 
περιβάλλοντος χώρου.  Η πλάκα αισθητήρα δεν θα πρέπει να 
ανοιχτεί μέχρι να τελειώσει η προετοιμασία του δείγματος και να είναι 
έτοιμη για σφράγιση.  Αν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός 30 
λεπτών από το άνοιγμα, θα πρέπει να απορρίπτεται.  Κατά τον 
χειρισμό των αισθητήρων, οι χειριστές θα πρέπει να φοράνε πάντα 
καθαρά γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα.  Χειριστείτε τον αισθητήρα 
μόνο από το πλαστικό πλαίσιο και μην ακουμπάτε τη μεμβράνη ή 
επιτρέπετε σε χημικά ή υγρά να πιτσιλίσουν τον εκτεθειμένο 
αισθητήρα.  

Μη χρησιμοποιείτε αισθητήρες που έχουν καταστραφεί ή που η 
συσκευασία τους έχει τρυπηθεί ή καταστραφεί. 

Συναγερμός 
χειρισμού διάταξης 
αισθητήρα 

Η διάταξη του σφραγισμένου δείγματος είναι χρονοευαίσθητη.  Για 
να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ακρίβεια των αποτελεσμάτων, η 
αναλώσιμη διάταξη θα πρέπει να φορτώνεται στο όργανο Reveal 
εντός δεκαπέντε λεπτών από το τέλος του κύκλου της συσκευής 
σφράγισης. 

Συναγερμός 
ημερομηνίας λήξης, 
Αισθητήρας AST 

Ο αισθητήρας AST είναι ένα αναλώσιμο στοιχείο.  Επιβεβαιώστε ότι 
το στοιχείο είναι εντός της ημερομηνίας λήξης του κατασκευαστή, 
πριν από τη χρήση.  Η χρήση ενός αισθητήρα που έχει λήξει ή 
αισθητήρων που έχουν καταστραφεί ή εκτεθεί σε υπερβολική 
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θερμότητα κατά τη φύλαξη, θα οδηγήσει σε μη ακριβή 
αποτελέσματα.   

Βήμα φόρτωσης 
συσκευής 
σφράγισης, 
Συναγερμός 

Προσέχετε να ευθυγραμμίσετε σωστά τα μέρη της διάταξης 
αισθητήρα AST στο συρτάρι της συσκευής σφράγισης και να 
τοποθετήσετε τη διάταξη επίπεδα στο πλέγμα του συρταριού.  Μη 
ασκείτε ποτέ δύναμη στο συρτάρι της συσκευής σφράγισης για να 
κλείσει. 

Κίνδυνος 
σύνθλιψης 
δαχτύλου, συσκευή 
σφράγισης 

Χρησιμοποιήστε προσοχή κατά το κλείσιμο του δυρταριού της 
συσκευής σφράγισης για να αποφύγετε τη σύνθλιψη ή το πιάσιμο 
των δαχτύλων.  
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Ρύθμιση και εγκατάσταση 

Η εγκατάσταση της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL θα γίνει από έναν εξειδικευμένο 

τεχνικό της Specific Diagnostics μετά την παράδοση. Φροντίστε να επιθεωρήσετε τη ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC SEALER κατά την παράδοση τυχόν ζημιές που μπορεί να υπέστη κατά τη 

μεταφορά. Βγάλτε φωτογραφίες και αναφέρετε οποιαδήποτε ζημιά αμέσως στη μεταφορική εταιρεία και 

στην Specific Diagnostics. Όταν υπογράφετε για την αποστολή της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC 

REVEAL, αναλαμβάνετε την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκύψει πριν από την 

εγκατάσταση. 

 

Ηλεκτρικές απαιτήσεις 

Η συνιστώμενη παροχή ισχύος για τη ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL είναι 85-264 VAC 

 

Απαιτήσεις γείωσης 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αυτός ο εξοπλισμός 

πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά σε κεντρική παροχή ισχύος με προστατευτική γείωση. 

 

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL πρέπει να ηλεκτρικά γειωμένη. Αν υπάρχει ηλεκτρική 

δυσλειτουργία, η γείωση παρέχει μια διαδρομή ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα, ώστε να 

μειώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Το καλώδιο τροφοδοσίας της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC 

REVEAL περιλαμβάνει ένα γειωμένο βύσμα. Αυτό το βύσμα θα πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλη πρίζα 

που είναι σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη, σύμφωνα με τον ισχύων εθνικό ηλεκτρικό κώδικα, καθώς 

και με τους τοπικούς κανόνες και διατάξεις. Αν δεν είστε απολύτως σίγουροι για αυτές τις απαιτήσεις, 

επικοινωνήστε με την Specific Diagnostics ή με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 
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Απαιτήσεις τοποθεσίας 

Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι μία δομικά στιβαρή επιφάνεια. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι επίπεδη για 

να διασφαλιστεί η ελάχιστη κάμψη του πλαισίου της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL. Η 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 1,22 μέτρων από μια 

κατάλληλη ηλεκτρική πρίζα. Ρωτήστε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή την Specific Diagnostics, αν 

σκοπεύετε να επεκτείνετε το καλώδιο με οποιονδήποτε τρόπο. Βεβαιωθείτε πως αφήνετε τουλάχιστον 10 

εκατοστά απόσταση σε κάθε πλευρά της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL. Αφήστε χώρο 

τουλάχιστον 10 εκατοστών πίσω από τη ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL για να επιτρέψετε 

την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα και στον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, αλλά 

και για να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα από τον ανεμιστήρα εξαερισμού. 

 

Προδιαγραφές εγκατάστασης της συσκευής σφράγισης Specific Diagnostics 
SPECIFIC REVEAL SEALER® 
 

Η συσκευή σφράγισης Reveal αποστέλλεται συσκευασμένη σε ξύλινο κιβώτιο. Η μονάδα της συσκευής 

σφράγισης είναι τυλιγμένη σε πλαστική, προστατευτική τσάντα, όπως και ένα μικρό, κυματοειδές κουτί 

βοηθητικών εξαρτημάτων που περιέχει τα καλώδια της μονάδας. 

 

Ο χρήστης θα πρέπει να επιθεωρήσει προσεκτικά τη συσκευασία κατά την παραλαβή και να σημειώσει τυχόν 

ζημιές που προέκυψαν κατά την αποστολή ή τον χειρισμό στο κιβώτιο ή την παλέτα.  Να αναφέρετε αμέσως 

ζημιές που προέκυψαν κατά την αποστολή στον αποστολέα και στη Specific Diagnostics.   

 

Βρείτε και καθαρίστε τον χώρο εγκατάστασης της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL. Η ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL είναι βαριά και η εγκατάστασή της πρέπει να γίνει επάνω σε μια στιβαρή, ίσια 

και επίπεδη επιτραπέζια επιφάνεια, σε χώρο μακριά από δονήσεις ή περιστρεφόμενο εξοπλισμό, και σε σημείο 

όπου δεν θα πέφτει επάνω της το προσωπικό και το μπροστινό συρτάρι φόρτωσης θα μπορεί να ανοιχθεί 

πλήρως, χωρίς να παρεμποδίζει την κίνηση στο εργαστήριο ή άλλες δραστηριότητες.    

 

Για καλύτερα αποτελέσματα, η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL θα πρέπει να τοποθετείται μακριά 

από ψυχρό αέρα, όπως κοντά σε παράθυρα ή κλιματιστικά. 

 

 Προειδοποίηση ανατροπής - μην πέφτετε επάνω στη συσκευή σφράγισης 

 Προειδοποίηση ανατροπής - τοποθετήστε τη συσκευή σφράγισης μακριά από χώρους με κίνηση  

 

 Προειδοποίηση θέρμανσης - μην τοποθετείτε ζεστά αντικείμενα κοντά στη συσκευή σφράγισης 

 Προειδοποίηση θέρμανσης - μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στη θερμότητα επάνω ή 

κοντά στη συσκευή σφράγισης 
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 Προειδοποίηση θέρμανσης - μην μπλοκάρετε τους εξαερισμούς 

 

Αφαιρέστε τη ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL από το ξύλινο κιβώτιο της αποστολής. 

Αφαιρέστε και αφήστε στην άκρη το κουτί των βοηθητικών εξαρτημάτων και τα έγγραφα. Χρειάζονται δύο ή 

περισσότερα άτομα για να σηκώσουν τη συσκευή σφράγισης και να τη βγάλουν από τη θήκη της και την 

προστατευτική πλαστική τσάντα, και να την τοποθετήσουν στο τραπέζι.   

 

 

Αφαιρέστε την πλαστική τσάντα από τη μονάδα και επιθεωρήστε για ζημιές στην εμφάνιση ή άλλες ζημιές 

λόγω της αποστολής.  Καταγράψετε οποιαδήποτε άλλη ζημιά και βγάλτε φωτογραφίες από άλλο προκαλεί 

προβληματισμό.   

Αφαιρέστε όλο τον αφρό αποστολής και την ταινία από τη ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL. 

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC 

REVEAL και στην απαιτούμενη πηγή τροφοδοσίας. 

Μεταφορά της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL 

Για τη μετακίνηση της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL χρειάζονται πάντοτε δύο 

άτομα. Βεβαιωθείτε πως το σημείο τοποθέτησης της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL 

πληροί τις προϋποθέσεις.  
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Μέρη της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL 

Τα βασικά μέρη για τον χειρισμό της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL φαίνονται στις παρακάτω 
φωτογραφίες 

 

 

 

 

F1 Κουμπί εντολών – αυτό το πιεζόμενο κουμπί χρησιμοποιείται για το άνοιγμα του συρταριού 
φόρτωσης για τη φόρτωση των μερών της διάταξης αισθητήρα προς σφράγιση  
Λυχνία ένδειξης κατάστασης κουμπιού εντολών – Τα χρώματα που εμφανίζονται στην 
αναμμένη λυχνία ένδειξης κατάστασης, η οποία περιβάλλει το κουμπί εντολών, δείχνουν την 
κατάσταση λειτουργίας της συσκευής σφράγισης Reveal. 

F2 Συρτάρι φόρτωσης - Τα μέρη της διάταξης αισθητήρα φορτώνονται στον φορέα που είναι 
τοποθετημένος μέσα στο συρτάρι φόρτωσης.  Με το που θα κλείσετε το συρτάρι φόρτωσης 
με τα μέρη του αναλώσιμου αισθητήρα φορτωμένα, θα ξεκινήσει αυτομάτως ο κύκλος 
σφράγισης.  Το συρτάρι ανοίγει στο τέλος του κύκλου σφράγισης για την αφαίρεση της 
ολοκληρωμένης διάταξης αισθητήρα. 

Δέκτης τρυβλίων (πλέγμα) - Το πλέγμα συγκρατεί το τμήμα του γεμισμένου τρυβλίου 
φαρμάκου AST της διάταξης αισθητήρα στη θέση του για τον κύκλο σφράγισης. 

 
  

F1 

F2 
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R1 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 

R2 Ασφάλεια 

R3 Αισθητήρας θερμοκρασίας 

R4 Διακόπτης επαναφοράς 

R5 Θύρα USB 

R6 Σύνδεση Ethernet 

R7 Ανεμιστήρας ψύξης 1 

R8 Ετικέτα προϊόντος 

R9 Ανεμιστήρας ψύξης 2 

R10 Πρίζα 

  

R8 

R6 

R7 

R5 

R4 

R3 

R2 

R1 

Ετικέτα 
προϊόντος 

R9 
R10 
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Λειτουργία 

Σημείωση: Οι ακόλουθες οδηγίες λειτουργίας τηρούνται από, ή υπό την κατεύθυνση ενός εκπαιδευμένου 
τεχνικού εργαστηρίου. Βεβαιωθείτε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί με τον τρόπο που υποδεικνύεται στην 
κάρτα οδηγιών συσκευασίας και αποσυσκευασίας που παρέχεται με την αποστολή. 

 

Ενεργοποίηση της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL 
 

1. Ο διακόπτης ισχύος (R1) βρίσκεται στο πίσω μέρος της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL. 

Ενεργοποιήστε τον για να ξεκινήσετε το σύστημα και να κάνετε εκκίνηση του λογισμικού.  

2. Το σύστημα είναι έτοιμο όταν η λυχνία ένδειξης κατάστασης (F1) γίνει ΠΡΑΣΙΝΗ. 

Αν προκύψει κάποιο σφάλμα κατά την ενεργοποίηση της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL, 

το μπροστινό LED (F1) θα υποδείξει το σφάλμα μέσω ενός συγκεκριμένου χρώματος και σχήματος. 

Ανατρέξτε στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων αυτού του εγχειριδίου για αναφορές και 

κατάλληλες ενέργειες. 

 
 

Φόρτωση και εκφόρτωση της ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ AST SPECIFIC REVEAL στη 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL. 
 

1. Βεβαιωθείτε ότι το LED (F2) παραμένει σταθερά ΠΡΑΣΙΝΟ, πριν 

από την έναρξη της σφράγισης. Αν δεν είναι ενεργοποιημένο, 

ελέγξτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η παροχή ισχύος στο όργανο. Αν 

η παροχή ισχύος είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν είναι σταθερά 

αναμμένο με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα το λαμπάκι, ανατρέξτε στην 

ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων αυτού του εγχειρίδιου. 

2. Αν το LED ανάβει σταθερά με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα, πατήστε το 

κουμπί εντολών (F1) στο μπροστινό πλαίσιο της συσκευής 

σφράγισης για να ανοίξετε το συρτάρι φόρτωσης (F2). 
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3. Το μάνταλο του συρταριού θα απελευθερωθεί και το συρτάρι θα 

ανοίξει. Τραβήξτε το συρτάρι και ανοίξτε το πλήρως για να 

αποκτήσετε πρόσβαση στην ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ - ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ 

ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ SPECIFIC ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ.  ΚΑΤΙ 

ΤΕΤΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. 

4. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της ΠΛΑΚΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 

REVEAL για τη σωστή προετοιμασία της ΠΛΑΚΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 

REVEAL και της ΠΛΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ AST. 

5. Με το συρτάρι φόρτωσης πλήρως ανοιχτό, τοποθετήστε την 

ΠΛΑΚΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ REVEAL και την ΠΛΑΚΑ 

ΜΙΚΡΟΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ AST στην ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ. Χειριστείτε 

την ΠΛΑΚΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ REVEAL μόνο από τις άκρες του 

πλαισίου. ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΤΟ ΠΑΝΩ Ή ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ 

της ΠΛΑΚΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ REVEAL. 

6. Τοποθετήστε την ΠΛΑΚΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ REVEAL πάνω στην 

ΠΛΑΚΑ ΜΙΚΡΟΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ AST με τη γλωττίδα του 

γραμμωτού κώδικα στην αριστερή πλευρά της επισημασμένης 

πλάκας φόρτωσης (όπως κοιτάτε το όργανο) και τοποθετήστε 
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την επάνω στην ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ ώστε το πλαίσιο του αισθητήρα 

να ταιριάζει ακριβώς επάνω από το εξωτερικό της ΠΛΑΚΑΣ 

ΒΑΣΗΣ. 
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7. Πιέστε το συρτάρι να κλείσει μέχρι να ακούσετε έναν ήχο 

ΚΛΙΚ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL θα 

σφραγίσει την ΠΛΑΚΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ SPECIFIC επάνω στην 

ΠΛΑΚΑ ΜΙΚΡΟΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ AST. Μετά την 

ολοκλήρωση του κύκλου, η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

SPECIFIC REVEAL θα ανοίξει αυτομάτως το συρτάρι. 

8. Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ REVEAL AST (πλάκα αισθητήρα 

συγκολλημένη επάνω στην ΠΛΑΚΑ 

ΜΙΚΡΟΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ AST) θα ταιριάζει ακριβώς επάνω 

στην ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ.  Αφαιρέστε απαλά τη ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 

REVEAL AST από την ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ. 

9. Αν κατά την οπτική επιθεώρηση γίνει εμφανές ότι δεν έχει 

γίνει καλή συγκόλληση ή παρατηρήσετε οποιαδήποτε 

βλάβη στη μεμβράνη του αισθητήρα, μια νέα ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 

REVEAL AST θα πρέπει να προετοιμαστεί για το αρχικό 

δείγμα.  ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΤΕ 

ΞΑΝΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ REVEAL AST. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ REVEAL AST μπορεί να 

είναι θερμή, λόγω της διαδικασίας σφράγισης. 

Αν προκύψει κάποιο σφάλμα κατά τον κύκλο σφράγισης, το 

μπροστινό LED της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC 

REVEAL θα υποδείξει το σφάλμα μέσω ενός 

συγκεκριμένου χρώματος και σχήματος. Ανατρέξτε στην 

ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων αυτού του 

εγχειριδίου για αναφορές και κατάλληλες ενέργειες. 
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10. Η διαδικασία σφράγισης έχει ολοκληρωθεί. Επαναλάβετε τη 

διαδικασία για όλες τις εναπομείνασες ΠΛΑΚΕΣ 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ SPECIFIC. 

ΔΥ 

11. Αν το σύστημα δεν χρησιμοποιηθεί για εκτεταμένο χρονικό 

διάστημα (π.χ. κλείσιμο του εργαστηρίου για διακοπές), 

συνιστάται να απενεργοποιήσετε την κύρια παροχή ισχύος 

στη συσκευή σφράγισης γυρίζοντας τον πίσω διακόπτη 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (R1) στη θέση 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. 
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Συντήρηση, απολύμανση, γενικός καθαρισμός και επιθεώρηση 

 

ΚΑΘΕ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Ή ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΠΡΙΝ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 
 

Συντήρηση  

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL χρησιμοποιεί θερμότητα για να συγκολλήσει μεταξύ 

τους πλαστικά μέρη. Επομένως, οι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι συγκόλλησης μπορεί να συσσωρεύουν 

κομμάτια πλαστικού και άνθρακα στην επιφάνεια θέρμανσης. 

Αν ο χρήστης παρατηρήσει ενδείξεις συσσώρευσης άνθρακα, ζημιές στη συγκόλληση, όπως σημεία 

με ορατά κενά στο φυσιολογικό μοτίβο συγκόλλησης ή άλλες ενδείξεις φθοράς, πρέπει να 

επικοινωνήσει με τον αντιπρόσωπο σέρβις της Specific Diagnostics για να κανονίσει τη 

συντήρηση/επισκευή της συσκευής σφράγισης. 

 

Απολύμανση 

 

Οι εξωτερικές επιφάνειες μπορεί να καθαρίζονται χρησιμοποιώντας ένα πανί χωρίς χνούδια και με 

ισοπροπυλική αλκοόλη 70%.  

 

ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΚΟΟΛΗ Ή ΕΥΦΛΕΚΤΟ 

ΥΓΡΟ ΟΣΟ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΜΗ 
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Παράρτημα A: Προδιαγραφές ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC 
REVEAL 

 

 

Απόδοση μονάδας Χρόνος κύκλου σφράγισης: 60 δευτερόλεπτα 

Διαστάσεις μονάδας Βάθος:  54,6 cm (21,5 in) 

Πλάτος: 25,4 cm (10 in) 

Ύψος: 43,9 cm (17,3 in) 

Βάρος:  34 kg (75 lb) 

Συνιστώμενες 
διαστάσεις πάγκου 
εργασίας 

Ελάχιστη απόσταση 12,7 cm (5 in) στο πίσω μέρος (απόσταση εισόδου 
ανεμιστήρα) 

Ελάχιστη απόσταση 12,7 cm (5 in) στα πλαϊνά 

Ελάχιστη απόσταση 15,7 cm (6 in) στο μπροστινό μέρος 

Αποτύπωμα που ταιριάζει με τις διαστάσεις της μονάδας 

Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας: 

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος 18C έως 28C 

• Σχετική υγρασία: 20% έως 95% 

 

Ηλεκτρικά 
χαρακτηριστικά 

Απαιτήσεις ισχύος: 

• Συνιστώμενες: 85-264 VAC, 50-60 HZ 

• Λειτουργικό εύρος τάσης AC: 85-264 VAC, 50-60 HZ 

Τοποθεσία: Εγκαταστήστε τη ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL 

εντός 1,83 μέτρων από την ηλεκτρική πρίζα. 

Ηλεκτρική σύνδεση (Η.Π.Α.): Το όργανο διαθέτει έναν υποδοχέα IEC 320-C14 

για είσοδο ισχύος. 

Παγκόσμια διαμόρφωση: Το όργανο διαθέτει έναν υποδοχέα IEC 320-C14 

για είσοδο ισχύος.  
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Παράρτημα B: Επιλογές και βοηθητικά εξαρτήματα 

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Specific Diagnostics για τιμές και παραγγελίες 

 

Παράρτημα C: Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επισκευές στη ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL σας θα 

πρέπει να πραγματοποιούνται από έναν εξειδικευμένο τεχνικό της Specific Diagnostics. Επικοινωνήστε 

με τον αντιπρόσωπό της Specific Diagnostics. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει το χρώμα του LED που 

εμφανίζονται και υποδεικνύουν την κατάσταση της συσκευής σφράγισης.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα 

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΠΑΤΗΜΑ του κουμπιού εντολών (F1) μπορεί να επαναφέρει το σύστημα σε μια 

λειτουργική κατάσταση. 

1. Σταθερό πορτοκαλί 

    α. Γίνεται εκκίνηση της συσκευής σφράγισης. 

    β. Απουσία θέρμανσης ή ψύξης. 

    γ. Αν το συρτάρι είναι ανοιχτό κατά την ενεργοποίηση ή επανεκκίνηση 

        η συσκευή σφράγισης παραμένει σε αυτή την κατάσταση μέχρι να κλείσει. 

2. Κίτρινο που αναβοσβήνει: Η συσκευή σφράγισης δεν έχει φτάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία, 
προθερμαίνεται. 

3. Σταθερό πράσινο: Η συσκευή σφράγισης έχει φτάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία και είναι έτοιμη για 
σφράγιση. 

4. Πράσινο που αναβοσβήνει: Η συσκευή σφράγισης έχει φτάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία και το συρτάρι 
είναι ανοιχτό. 

5. Σταθερό μπλε: Η συσκευή σφράγισης πραγματοποιεί σφράγιση/πίεση. 

6. Μπλε που αναβοσβήνει: Η συσκευή σφράγισης επαναφέρεται μετά από σφράγιση/πίεση. 

7. Κόκκινο που αναβοσβήνει 

    α. Κατάσταση σφάλματος του κόκκινου δακτυλίου 

    β. Προσπάθειες παρατεταμένων πατημάτων για επαναφορά πίσω στην αρχική (σταθερό πορτοκαλί) 

    γ. Αν το σφάλμα επιμένει, επιστρέφει στο κόκκινο που αναβοσβήνει. 

 

  



DML-00006 Αναθ E 24 από 
26 

 

 ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ REVEAL 

 

 

Επισκευές 

Σημειώστε τα ακόλουθα ώστε να μπορούμε να σας βοηθήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. 

• Ποιος είναι ο αριθμός σειράς της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL; Η ετικέτα του 

κατασκευαστή βρίσκεται στο πίσω πλαίσιο της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL. 

 

• Τι έγινε πριν από το πρόβλημα; 

• Το πρόβλημα προέκυψε απρόσμενα; 

• Το πρόβλημα χειροτέρευσε με την πάροδο του χρόνου; 

• Αν ακούσετε έναν ασυνήθιστο θόρυβο, από πού έρχεται ο θόρυβος; 

• Χρησιμοποιούσε κάποιος τη ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL τη στιγμή που προέκυψε το 

πρόβλημα; 

• Σημειώστε οποιαδήποτε άλλα συμπτώματα που μπορεί να είναι σχετικά. 

• Εμφανίζει το LED συγκεκριμένα χρώματα ή σχήματα; 

 

Σφάλματα συστήματος 

Το λογισμικό της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL διαθέτει ένα ενσωματωμένο σύστημα 

ελέγχου σφαλμάτων για να διασφαλίσει ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν εντός των προδιαγραφών. Αν 

ανιχνευτεί ένα σφάλμα, το LED (F1) του μπροστινού πλαισίου εμφανίζει συγκεκριμένα χρώματα και 

σχήματα. Αν το βλέπετε αυτό, καταγράψτε το χρώμα και το σχήμα και μία περιγραφή των συνθηκών 

υπό τις οποίες προέκυψε. 

Το σφάλμα ενδέχεται να είναι το αποτέλεσμα αναπάντεχης ανωμαλίας που ενδέχεται να προκύψει σε 

πολύπλοκες συσκευές που ελέγχονται από υπολογιστή. Αν αυτή είναι η περίπτωση, απενεργοποιήστε 

και ενεργοποιήστε τη συσκευή από την κονσόλα οθόνης. Αυτό μπορεί να κάνει εκκαθάριση του 

σφάλματος και να διορθώσει το πρόβλημα. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τη Specific 

Diagnostics. Σημειώστε τις συνθήκες υπό τις οποίες προέκυψε το σφάλμα και το χρώμα του μπροστινού 

LED.  Ανατρέξτε στο ανωτέρω Παράρτημα C για έναν πίνακα με τα χρώματα και τις καταστάσεις του 

LED. 
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ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ 

Αν μετά την πραγματοποίηση της ενότητας αντιμετώπισης προβλημάτων (π.χ. ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ 

ΠΑΤΗΜΑ του κουμπιού εντολών (F1)), το ερμάριο δεν έχει ανοίξει για να αφαιρέσετε την πλάκα 

αισθητήρα, μπορείτε να πραγματοποιήστε την ακόλουθη χειροκίνητη διαδικασία για να ανοίξετε το 

συρτάρι: 

1. Απενεργοποιήστε την ισχύ της μονάδας, πριν απελευθερώσετε το μάνταλο του συρταριού.  

2. Πιέστε το μάνταλο του συρταριού που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της μονάδας.   
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Παράρτημα D: Δήλωση ΗΜΣ 

Προειδοποίηση: 

• Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσει τη 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ SPECIFIC REVEAL 

• Η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων, επαγωγέων και καλωδίων διαφορετικών από αυτών που ορίζει 

η Specific Diagnostics, ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένες ΕΚΠΟΜΠΕΣ ή μειωμένη ΑΤΡΩΣΙΑ του 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 

• Αυτός ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά ή πάνω σε άλλον εξοπλισμό, 

και αν η χρήση κοντά ή πάνω είναι απαραίτητη, ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ θα πρέπει να 

παρακολουθείται ώστε να επιβεβαιώνεται η φυσιολογική λειτουργία στη διαμόρφωση στην 

οποία θα χρησιμοποιηθεί. 

 


