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

 

 

SPECIFIC REVEAL, 900-00001 

 

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

 

 

Μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση, 

Για επαγγελματική χρήση μόνο. 

 

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 του SPECIFIC REVEAL. Διαβάστε και κατανοήστε αυτές τις 

οδηγίες και τις δηλώσεις, πριν από τη λειτουργία του 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 είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα στις Η.Π.Α. από τη 

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 REVEAL της Specific Diagnostics® 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. Το SPECIFIC SEALER πρέπει να 

ελέγχεται περιοδικά, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Αν το SPECIFIC REVEAL είναι ελαττωματικό, 

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 στη Specific Diagnostics, Inc. Το 

SPECIFIC REVEAL ή οποιοδήποτε από τα μέρη του, θα πρέπει να επιδιορθώνονται μόνο σύμφωνα με τις 

οδηγίες που παρέχονται από τη Specific Diagnostics, Inc., από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της 

Specific Diagnostics, Inc. ή από το εκπαιδευμένο προσωπικό της Specific Diagnostics, Inc. Το 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 εξοπλισμού 

ενδέχεται να ακυρώσουν την εγγύηση προϊόντος για το 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 

 

 

Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος 

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 διεύθυνση 

customerservice@specificdx.com.

http://www.specificdx.com/
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Ενδείξεις και αντενδείξεις χρήσης 

Δήλωση προβλεπόμενης χρήσης 

Το όργανο Reveal είναι ένας επιτραπέζιος επωαστήρας που επεξεργάζεται μέχρι και τέσσερα αναλώσιμα AST.  

Άυτό το εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία τουοργάνου Reveal. 

Ενδείξεις χρήσης 

Το σύστημα Reveal Rapid AST είναι μία αυτοματοποιημένη πλατφόρμα για τη διεξαγωγή φαινοτυπικού 

ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου ευαισθησίας των μικροοργανισμών στα αντιμικροβιακά (AST) για βακτηριακά 

δείγματα, συμπεριλαμβάνοντας απομονωμένες βακτηριακές αποικίες ή δείγματα που προέρχονται απευθείας 

από φιάλη θετικής καλλιέργειας αίματος.  Το σύστημα χρησιμοποιεί αρχές μικροαραίωσης ζωμού για τον 

γρήγορο προσδιορισμό των ελάχιστων ανασταλτικών συγκεντρώσεων (MIC) για τα υπό εξέταση φάρμακα, και 

σε συνδυασμό με ταυτοποίηση ειδών (αποκτάται από μία ξεχωριστή μέθοδο εξέτασης ή πλατφόρμα) που 

παρέχουν έναν προσδιορισμό Ευαίσθητο/Μέτριο/Ανθεκτικό («S/I/R») για τα είδη που εξετάζονται.   

 

Το σύστημα Reveal ανιχνεύει τη βακτηριακή ανάπτυξη παρατηρώντας μια συστοιχία ιδιοκτησιακών χημικών 

αισθητήρων μικρών μορίων (SMS) με αλλαγή χρώματος, παρουσία διάφορων μεταβολικών αερίων που 

εκπέμπονται από τα βακτήρια που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της επώασης.  Οι συστοιχίες 

εκτυπωμένων αισθητήρων SMS τοποθετούνται πάνω από κάθε θέση του ενοφθαλμισμένου τρυβλίου 

φαρμάκου σε μία αναλώσιμη διάταξη AST.  Το όργανο Reveal λειτουργεί ως επωαστήρας για τα δείγματα υπό 

εξέταση και διαβάζει οπτικά τα χρώματα του αισθητήρα καθώς αναπτύσσονται τα βακτήρια. Το ενσωματωμένο 

λογισμικό ερμηνεύει τα αποτελέσματα εξετάσεων και παράγει αναφορές εξετάσεων. 

 

Τα αποτελέσματα προορίζονται για χρήση σε συνδυασμό με χρώση κατά Gram, ταυτοποίηση οργανισμού και 

άλλα κλινικά, εργαστηριακά ευρήματα.  Το σύστημα Reveal παράγει τιμές για MIC για τα βακτήρια και τα 

φάρμακα που υπό εξέταση.  Ο προσδιορισμός της κατάστασης S/I/R του βακτηριακού στελέχους υπό εξέταση 

απαιτεί ταυτοποίηση είδους που μπορεί να αποκτηθεί μέσω οποιασδήποτε από τις πολλές, κοινές μεθόδους 

εξέτασης, όπως και τη φασματοσκοπία μάζας MALDI-TOF ή τον μοριακό έλεγχο PCR. 

Προφυλάξεις χρήσης 

• Σημείο σύνθλιψης κατά κλείσιμο του συρταριού. 

 

Αντενδείξεις χρήσης 

• Για χρήση μόνο με τη ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ SPECIFIC REVEAL. 
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Ασφάλεια: Προειδοποιήσεις και σημειώσεις προσοχής 

Πριν από τη χρήση του 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 του SPECIFIC REVEAL. Το 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 στο SPECIFIC 

REVEAL, κάτι που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή. H Specific Diagnostics 

παρέχει ένα καλώδιο τροφοδοσίας. 

• Μη λειτουργείτε το SPECIFIC REVEAL σε υγρά ή νωπά περιβάλλοντα. 

• Πριν από τον καθαρισμό ή την επισκευή, να αποσυνδέετε πάντα το SPECIFIC REVEAL. 

• Μην εμβαπτίζετε κανένα μέρος του 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 το 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 του SPECIFIC REVEAL 

• Μην αποσυνδέετε ή αλλάζετε οποιοδήποτε μέρος της εσωτερικής καλωδίωσης στο 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 το SPECIFIC REVEAL σε μια 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 του SPECIFIC REVEAL μπορεί να διατηρηθεί μόνο όταν το 

SPECIFIC REVEAL εξετάζεται τακτικά για βλάβες και φθορές και επισκευάζεται σωστά. Η 

πραγματοποίησης τακτικής συντήρησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/ιδιοκτήτη ή 

χειριστή της εγκατάστασης. Τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα στοιχεία θα πρέπει να αντικαθίστανται 

αμέσως και η λειτουργία του SPECIFIC REVEAL θα πρέπει να διακόπτεται, μέχρι να ολοκληρωθεί 

η επισκευή. Για τη συντήρηση και την επισκευή του SPECIFIC REVEAL θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα που παρέχονται ή εγκρίνονται από τον κατασκευαστή. 

 

ΣΥΜΒΟΛΟ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 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 
εγκαύματος/φωτιάς 

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

Κίνδυνοι 
ανατροπής, Reveal 

Η εγκατάσταση του οργάνου Reveal θα πρέπει να γίνει σε στιβαρό και επίπεδο 
τραπέζι με άφθονο χώρο για αεραγωγούς εξαγωγής αερίων και το άνοιγμα του 
συρταριού.   Το όργανο Reveal μπορεί να τοποθετηθεί σε στοίβα μέχρι και τριών 
μονάδων σε ύψος. Δεν θα πρέπει να στοιβάζονται περισσότερες από τρεις 
μονάδες, χωρίς διαβούλευση με τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης.  Για να 
αποφύγετε τυχόν κίνδυνο ανατροπής, τα όργανα θα πρέπει να τοποθετούνται σε 
σημείο όπου δεν θα πέφτουν επάνω τους μέλη του προσωπικού ή δεν θα 
προσκρούει εξοπλισμός, όπως και μακριά από σημεία απ' όπου περνάει κόσμος.  
Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο όργανο Reveal ή στη στοίβα των 
οργάνων.  

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 και να αντικαθίστανται σύμφωνα 
με τις οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή.   
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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.   

Βιολογικός και 
ηλεκτρικός κίνδυνος 

Είναι πιθανό τα εσωτερικά στοιχεία του περιβλήματος ή του συρταριού 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 του οργάνου Reveal είναι ένα θερμαινόμενο τμήμα για την 
επώαση των δειγμάτων 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 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. 

Βήμα φόρτωσης, 
Συναγερμός 

Φροντίστε να σπρώξετε το τρυβλίο μέχρι τέρμα, διασφαλίζοντας πως είναι 
επίπεδο.  Μη ασκείτε ποτέ δύναμη στο συρτάρι για να κλείσει. 

Κίνδυνος σύνθλιψης 
δαχτύλου, όργανο 
Reveal 

Χρησιμοποιήστε προσοχή κατά το κλείσιμο του οργάνου Reveal για να αποφύγετε 
τη σύνθλιψη ή το πιάσιμο των δαχτύλων.  
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Ρύθμιση και εγκατάσταση 

Η εγκατάσταση του SPECIFIC REVEAL θα γίνει από έναν εξειδικευμένο τεχνικό της Specific Diagnostics μετά 

την παράδοση. Φροντίστε να επιθεωρήσετε το SPECIFIC SEALER κατά την παράδοση για 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 του SPECIFIC 

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

Ηλεκτρικές απαιτήσεις 

Η συνιστώμενη παροχή ισχύος για το 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. 

 

Το SPECIFIC REVEAL πρέπει να είναι ηλεκτρικά γειωμένο. Αν υπάρχει ηλεκτρική δυσλειτουργία, η γείωση 

παρέχει μια διαδρομή ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος 

ηλεκτροπληξίας. Το καλώδιο τροφοδοσίας του 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. 

Μεταφορά του SPECIFIC REVEAL 

Για τη μετακίνηση του SPECIFIC REVEAL χρειάζονται πάντοτε δύο άτομα. Βεβαιωθείτε πως το σημείο 

τοποθέτησης του SPECIFIC REVEAL πληροί τις προϋποθέσεις.  Αναπτρέξτε στο Παράρτημα A: 

Προδιαγραφές του SPECIFIC REVEAL. 
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Μέρη του SPECIFIC REVEAL 

Τα βασικά μέρη για τον χειρισμό του SPECIFIC REVEAL αναγράφονται στις παρακάτω φωτογραφίες 

 

 

LED 

Λυχνία ένδειξης κατάστασης - Τα χρώματα που εμφανίζονται στην αναμμένη λυχνίας ένδειξης 

κατάστασης υποδεικνύουν την κατάσταση λειτουργίας του Reveal.  Ένας πίνακας ενδείξεων 

παρέχεται στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων. 

LD 

ή 

RD 

Συρτάρια φόρτωσης: Τα μέρη της διάταξης αισθητήρα φορτώνονται στον φορέα που είναι 

τοποθετημένος μέσα στο συρτάρι φόρτωσης. 

 

  

Αριστερό 
συρτάρι (LD) Δεξί συρτάρι 

(RD) 

LED αριστερού 
συρταριού 

Δεξί συρτάρι 
LED 
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R1 Σύνδεση βύσματος τροφοδοσίας  

R2 Ασφάλεια 

R3 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 

R4 Ανεμιστήρας εξαερισμού 

R5 Θύρα Ethernet 

R6 Θύρα Ethernet 

R7 Θύρα USB 

R8 Θύρα USB  

R9 Θύρα HDMI 

R10 Ετικέτα προϊόντος 

 

 

R8 

R6 

R7 

R5 R4 

R3 

R2 

R1 R9 

R10 
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Λειτουργία 

Σημείωση: Οι ακόλουθες οδηγίες λειτουργίας τηρούνται από, ή υπό την κατεύθυνση ενός εκπαιδευμένου 

τεχνικού εργαστηρίου. Διασφαλίστε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του 

συνοπτικού οδηγού χρήσης που παρέχεται με την αποστολή. 

 

Ενεργοποίηση του SPECIFIC REVEAL 

 

1. Ο διακόπτης ισχύος βρίσκεται στο πίσω μέρος 

του SPECIFIC REVEAL. Ενεργοποιήστε τον για 

να ξεκινήσετε το σύστημα και να κάνετε εκκίνηση 

του λογισμικού.  

2. Αν δεν είναι ήδη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ, 

ενεργοποιήστε τον μίνι υπολογιστή και την οθόνη 

αφής που είναι συνδεδεμένη με τον μίνι 

υπολογιστή. 

 

 

3. Το σύστημα είναι έτοιμο όταν τα μπροστινά LED 

εμφανίζονται με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα. 

Αν προκύψει κάποιο σφάλμα κατά την 

ενεργοποίηση του SPECIFIC REVEAL, τα 

μπροστινά LED θα υποδείξουν 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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Φόρτωση και εκφόρτωση της ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ AST SPECIFIC 
REVEAL στο SPECIFIC REVEAL. 

 

1. Βεβαιωθείτε ότι το LED 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. Η οθόνη θα πρέπει να εμφανίζει την οθόνη 

ΚΥΡΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ. Σε αντίθετη περίπτωση, 

πατήστε το ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΜΕΝΟΥ που βρίσκεται 

στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης για να 

επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. 

 

3. Όταν είστε στην αρχική οθόνη, πατήστε το 

κουμπί Eject (Εξαγωγή) για να ανοίξετε το 

συρτάρι.  
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4. Κρατήστε τις άκρες του συρταριού και τραβήξτε 

το απαλά προς τα έξω, μέχρι να φτάσει σε 

πλήρη έκταση. 

 

 

5. Με το συρτάρι φόρτωσης πλήρως ανοιχτό, 

φορτώστε τη ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ REVEAL 

στον δίσκο συγκράτησης REVEAL, 

ευθυγραμμίζοντας τις ετικέτες με την ακόλουθη 

σειρά: 

a. Τα τρυβλία στα αριστερά θα πρέπει να 

έχουν τις γλωττίδες τους να κοιτάζουν 

προς το πίσω μέρος του συστήματος, 

παράλληλα με την κεντρική γραμμή. 

b. Τα τρυβλία στα δεξιά θα πρέπει να έχουν 

τις γλωττίδες τους να κοιτάζουν προς το 

μπροστινό μέρος του συστήματος, 

παράλληλα με την κεντρική γραμμή. 

 

6. Κρατήστε τη ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ REVEAL 

από τις άκρες και τοποθετήστε την απαλά στον 

οδηγό της πλατφόρμας. Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ θα 

πρέπει να γλιστρήσει και να ακουμπήσει καλά 

κάτω στην πλατφόρμα. 

7. Βεβαιωθείτε πως η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 

REVEAL είναι πλήρως επίπεδη επάνω στην 

πλατφόρμα και δεν γέρνει ή ούτε έχει πιαστεί στο 

μπλοκ του οδηγού της πλατφόρμας (βλ. εικόνα). 

Αν όχι, διορθώστε όπως απαιτείται. 
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8. Μόλις το δείγμα έχει φορτωθεί πλήρως. Σπρώξτε 

απαλά το ΣΥΡΤΑΡΙ REVEAL πίσω στο REVEAL 

μέχρι να ακουστεί ένας ήχος ΚΛΙΚ. 
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9. Μόλις το συρτάρι κλείσει, το σύστημα θα 

ξεκινήσει μια αυτόματη αντίστροφη μέτρηση 10 

δευτερολέπτων, πριν ξεκινήσει. 

 

 

 

 

Αν θέλετε να ακυρώσετε την αυτόματη έναρξη, 

πατήστε το κουμπί Stop (Διακοπή). 

 

 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ: πατήστε το κουμπί 

επεξεργασίας για να εισαγάγετε επιπρόσθετα 

μεταδεδομένα για τον κύκλο 

Το σύστημα Reveal θα ξεκινήσει την εξέταση χωρίς 

την παροχή ενός αναγνωριστικού είδους. Ωστόσο, για 

να αποκτήσετε ένα αποτέλεσμα MIC, θα πρέπει να 

εισαχθεί το αναγνωριστικό είδους. Το αναγνωριστικό 

μπορεί να προστεθεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη 

διάρκεια ή μετά την εκτέλεση του κύκλου 

 

Αν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε ένα σύστημα LIS 

ή σε ένα σύστημα ταυτοποίησης είδους τρίτου μέρους, 

το είδος ενδέχεται να παρασχεθεί αυτομάτως στο 

Reveal. 

 

Αν το σύστημα Reveal δεν είναι συνδεδεμένο σε ένα 

σύστημα αναγνώρισης Rapid, το είδος πρέπει να 

εισαχθεί στη διεπαφή χρήστη ώστε να ληφθούν 

αποτελέσματα MIC.  
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11. Το REVEAL θα εμφανίσει ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα στο 

LED του συρταριού, και θα γίνει ΜΠΛΕ όταν το 

σύστημα είναι σε λειτουργία. Το REVEAL θα 

λειτουργήσει όπως απαιτείται μέχρι την 

ολοκλήρωση. 

12. Αν το σύστημα συναντήσει οποιαδήποτε 

προβλήματα κατά τη λειτουργία, η οθόνη αφής 

θα εμφανίσει και το μήνυμα σφάλματος και τον 

κωδικό. Ανατρέξτε στην ενότητα 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ αυτού του 

εγχειριδίου για αναφορά. 

ΠΡΑΣΙΝΟ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

 

 

ΜΠΛΕ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

13. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου επωασμού, 

το REVEAL θα εμφανίσει τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων στην αρχική οθόνη. 
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14. Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε το κουμπί εξαγωγής 

για να αφαιρεθεί η τοποθεσία του δείγματος. Το 

REVEAL θα προχωρήσει και θα ανοίξει το 

επιλεγμένο συρτάρι. 

 

15. Σύρετε απαλά το συρτάρι για να το ανοίξετε και 

μέχρι να ανοίξει πλήρως. 
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16. Κρατώντας το πλαισίου του δείγματος από τις 

άκρες, αφαιρέστε μαλακά τη ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ REVEAL από την πλατφόρμα. 

17. ΠΡΟΣΟΧΗ. Το δείγμα είναι 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ και πρέπει να 

απορρίπτεται όπως απαιτείται.  

 

 

 

 

18. Τα δεδομένα του δείγματος θα αποσταλούν 

αυτομάτως από το REVEAL στην τοποθεσία 

αποθήκευσης που ορίστηκε κατά την 

εγκατάσταση του REVEAL. 

 

19. Ανατρέξτε στις ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ SPECIFIC για την ερμηνεία των 

δεδομένων δείγματος. 
 

20. Μετά την αφαίρεση του δείγματος, κλείστε το 

συρτάρι REVEAL σπρώχνοντας το απαλά προς 

τα μέσα, μέχρι να ακουστεί ένας ήχος ΚΛΙΚ. 
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21. Το REVEAL θα επιστρέψει σε λειτουργία 

ΑΝΑΜΟΝΗΣ. 

 

 
 

Χάρτης ΟΘΟΝΗΣ ΜΕΝΟΥ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ακόλουθες οθόνες προορίζονται για χρήση μόνο από το προσωπικό 

επισκευής και δεν απαιτούν καμία αλληλεπίδραση χρήστη ή τροποποιήσεις. Το SPECIFIC 

REVEAL θα εγκατασταθεί από έναν εξειδικευμένο τεχνικό επισκευών, όπως απαιτείται για 

την εγκατάστασή σας. 

 

Οθόνη ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Ο χρήστης που συνδέθηκε 

στο σύστημα διαθέτει 

λειτουργίες συνδεδεμένες με 

τον ρόλο του.   

Μετά από μία περίοδο μη 

δραστηριότητας, ο χρήστης 

θα αποσυνδεθεί αυτομάτως.  
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ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ 

Στον χρήστη εμφανίζεται μια 

προβολή των τοποθεσιών 

που είναι έτοιμες για 

φόρτωση. Με τη φόρτωση 

του συρταριού ξεκινά 

αυτομάτως η εκτέλεση του 

κύκλου, επιτρέποντας στο 

ενσωματωμένο σύστημα 

απεικόνισης να διαβάσει τις 

απαραίτητες πληροφορίες. 

 

Ο χρήστης βλέπει μία 

επισκόπηση του 

καθορισμένου τρυβλίου.  

Μπορεί να πατήσει το 

εικονίδιο του «μολυβιού» για 

να παρέχει το είδος ή άλλα 

μεταδεδομένα.  Αν το 

σύστημα είναι συνδεδεμένο 

σε ένα σύστημα LIS ή σε ένα 

σύστημα ταυτοποίησης 

είδους τρίτου μέρους, το είδος 

ενδέχεται να παρασχεθεί 

αυτομάτως στο Reveal. 

Επιπρόσθετα τρυβλία 

μπορούν να φορτωθούν με 

τον ίδιο τρόπο. 

 



DML-00010 Αναθ. E 22 από 34 

 REVEAL  

 

Μπορείτε να παρακολουθείτε 

την εξέλιξη του κύκλου και τα 

αποτελέσματα MIC θα 

παρέχονται μόλις γίνονται 

διαθέσιμα. 

 

 

Με την ολοκλήρωση του 

κύκλου, τα αποτελέσματα 

MIC θα είναι διαθέσιμα για 

προβολή ή εξαγωγή. 

Ο χρήστης μπορεί, στη 

συνέχεια, να βγάλει τα 

τρυβλία και να ξεκινήσει 

πρόσθετους κύκλους.  

 



DML-00010 Αναθ. E 23 από 34 

 REVEAL  

 

Χάρτης λογισμικού 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Εμφανίζει τις τρέχουσες 

εκδόσεις όλων των 

λογισμικών που έχουν 

εγκατασταθεί στο όργανο. 

 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ 

Εμφανίζει μηνύματα 

σφάλματος και συναγερμούς 

που εμφανίζονται κατά τους 

επωασμούς.  

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΠΑΝΕ

ΚΚΙΝΗΣΗ 

Εμφανίζει εντολές για 

επανεκκίνηση της υπηρεσίας 

ελέγχου ή του 

ενσωματωμένου υπολογιστή. 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ 

Εμφανίζει την τρέχουσα 

διαμόρφωση του οργάνου και 

επιτρέπει χειροκίνητη, οπτική 

επιθεώρηση της πλατφόρμας 

των τρυβλίων. 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Εμφανίζει το αρχείο 

μεταφορών δεδομένων και 

αντίστοιχα μηνύματα 

σφάλματος, αν υπάρχουν. 

Επιτρέπει τη διαμόρφωση 

των στόχων μεταφοράς 

δεδομένων. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Εμφανίζει τις τρέχουσες 

αναθεωρήσεις λογισμικού 
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ΟΡΓΑΝΑ- 

Εμφανίζει τον συνολικό 

αριθμό των REVEAL που 

είναι στο δίκτυο 

 

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ- 

Έξοδος από το λογισμικό 

REVEAL 

 

ΕΞΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-  

Έξοδος από το λογισμικό 

REVEAL 
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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  

Το SPECIFIC REVEAL χρησιμοποιεί έναν ανεμιστήρα για εξαγωγή της θερμότητας από τον υλικό 

εξοπλισμό ελέγχου. Ο ανεμιστήρας που βρίσκεται στο πίσω μέρος του REVEAL μπορεί να μαζέψει 

χνούδι. Καθαρίστε το μαζεμένο χνούδι με ηλεκτρική σκούπα ή αφαιρέστε το καταλλήλως και όσο συχνά 

χρειάζεται. 

 

Γενικός καθαρισμός και επιθεώρηση 

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

ισοπροπυλική αλκοόλη 70%.  
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Παράρτημα A: Προδιαγραφές του SPECIFIC REVEAL 

 

 

Διαστάσεις μονάδας Μήκος: 68,3 cm (26,9 in) 

Πλάτος: 42,4 cm (16,7 in) 

Ύψος: 20,1 cm (7,9 in) 

Βάρος: 29,5 kg (65 lb) 

Συνιστώμενες 
διαστάσεις πάγκου 
εργασίας 

Ελάχιστη απόσταση 12,7 cm (5 in) στο πίσω μέρος (πρόσβαση στην παροχή 
ισχύος, καλώδιο τροφοδοσίας, έξοδος ανεμιστήρα) 

Ελάχιστη απόσταση 12,7 cm (5 in) από κάθε πλευρά (πρόσβαση στην 
χειροκίνητη απελευθέρωση) 

Ελάχιστη απόσταση 38,1 cm (15 in) στο μπροστά μέρος για πρόσβαση στο 
συρτάρι. 

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 το 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 στο SPECIFIC REVEAL σας θα πρέπει να πραγματοποιούνται 

από έναν εξειδικευμένο τεχνικό της Specific Diagnostics. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό της Specific 

Diagnostics. 

Παρακάτω είναι τα χρώματα LED και οι ενδείξεις τους σχετικά με την κατάσταση συστήματος. 

1. Συνεχές κίτρινο - κατά την ενεργοποίηση, κατά τη χρήση και μετά την απενεργοποίηση 
2. Συνεχές πράσινο – αδράνεια, έτοιμο για εκτέλεση 
3. Τρεις λευκές αναλαμπές - η διεπαφή χρήστη κάνει εναλλαγή από το ένα Reveal στο άλλο 
4. Πράσινο που αναβοσβήνει - Ανοιχτή πόρτα 
5. Συνεχές μπλε - κύκλος σε εξέλιξη 
6. Πορτοκαλί που αναβοσβήνει - σφάλμα συρταριού 
7. Συνεχές κόκκινο - κατάσταση προβλήματος, επικοινωνήστε με την υποστήριξη SpecificDx 

 

Αν προκύψει πρόβλημα, ο χρήστης θα πρέπει επίσης να ειδοποιηθεί μέσα από την ενότητα συναγερμών.  Ο 

κωδικός συναγερμού και το μήνυμα θα πρέπει να κοινοποιούνται στην υποστήριξη SpecificDx, αν το σύστημα 

δεν εκκαθαρίζει τον συναγερμό ή αν ο χρήστης δεν μπορεί να το επιλύσει με τα μηνύματα ή τις οδηγίες που 

παρέχουν οι συναγερμοί. 

 

 

Παρακάτω ακολουθεί μία λίστα συναγερμών και η πιθανή επίλυση τους. 

Κωδικός 
συναγερμο

ύ 
Περιγραφή συναγερμού Ενέργεια αποκατάστασης 

2 ConfigurationFailureAlarm Επικοινωνήστε με το σέρβις 

3 ActivationFailureAlarm Επικοινωνήστε με το σέρβις 

4 InstrumentUnavailableAlarm 

Διασφαλίστε πως το εργαλείο είναι 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και συνδεδεμένο στο 
δίκτυο. Κάντε εναλλαγή ισχύος. Αν δεν 
επιλυθεί, επικοινωνήστε με το σέρβις. 

5 InstrumentMaintenanceModeAlarm 

Ρυθμίστε το είδος στον τρέχον κύκλο και 
περιμένετε μέχρι να τελειώσει η αναβάθμιση 
του λογισμικού. Ή κάνετε κλικ στην ταινία 
κατασκευής και επιλέξτε «Reschedule» 
(Επαναπρογραμματισμός). Στη συνέχεια, 
λειτουργήστε το όργανο. 

6 SleepModeNotDisabled Επικοινωνήστε με το σέρβις 

101 ScannerConnectionFailure 
Το λογισμικό θα προσπαθήσει να 
πραγματοποιήσει ξανά σύνδεση. Αν δεν 
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επιλυθεί, επικοινωνήστε με το σέρβις. 

102 ScannerCommunicationFailure 
Το λογισμικό θα προσπαθήσει να 
πραγματοποιήσει ξανά σύνδεση. Αν δεν 
επιλυθεί, επικοινωνήστε με το σέρβις. 

103 ScannerMissingSource Επικοινωνήστε με το σέρβις 

105 ScannerPowerFailure 
Προσπαθήστε να κλείσετε και να ανοίξετε 
ξανά το όργανο. Επικοινωνήστε με το σέρβις 
για να ελέγξει τα εσωτερικά καλώδια. 

106 ScannerRecurringDisconnect 
Προσπαθήστε να κλείσετε και να ανοίξετε 
ξανά το όργανο. Επικοινωνήστε με το σέρβις 

201 RockerConnectionFailure Επικοινωνήστε με το σέρβις 

202 RockerCommunicationFailure Επικοινωνήστε με το σέρβις 

203 RockerHomingFailure Επικοινωνήστε με το σέρβις 

204 RockerPositionFailure Επικοινωνήστε με το σέρβις 

301 TemperatureConnectionFailure Επικοινωνήστε με το σέρβις 

302 TemperatureCommunicationFailure Επικοινωνήστε με το σέρβις 

303 TemperatureLow 
Αν η κατάσταση δεν εκκαθαριστεί εντός 
λίγων λεπτών, επικοινωνήστε με το σέρβις. 

304 TemperatureHigh 
Αν η κατάσταση δεν εκκαθαριστεί εντός 
λίγων λεπτών, επικοινωνήστε με το σέρβις. 

305 TemperatureControlFailure Επικοινωνήστε με το σέρβις 

306 TemperatureOutOfRange 
Αν η κατάσταση δεν εκκαθαριστεί εντός 
λίγων λεπτών, επικοινωνήστε με το σέρβις. 

307 TemperatureParityFailure Επικοινωνήστε με το σέρβις 

401 DrawerConnectionFailure 
Προσπαθήστε να κλείσετε και να ανοίξετε 
ξανά το όργανο. Αν δεν επιλυθεί, 
επικοινωνήστε με το σέρβις. 

402 DrawerCommunicationFailure Επικοινωνήστε με το σέρβις 

701 DataRetentionInsufficentDiskspace 
Επικοινωνήστε με το σέρβις για να 
επιβεβαιώσει τις ρυθμίσεις και να κάνει 
εκκαθάριση του χώρου στον δίσκο 

801 ImageProcessingError Αναφέρεται αυτόματα στο σέρβις 

802 UpdatePlateMetadataError 
Επιβεβαιώστε τα πεδία εισόδου και 
προσπαθήστε ξανά 

803 SpeciesNotRecognized Αναφέρεται αυτόματα στο σέρβις 

804 PlateNotFound Αναφέρεται αυτόματα στο σέρβις 

805 PlateNotAligned 
Σταματήστε την εκτέλεση του κύκλου, κάντε 
εξαγωγή του δίσκου, πιέστε το τρυβλίο μέχρι 
μέσα και επανεκκινήστε τον κύκλο. 

807 UnableToLocateSensors 
Κακό φύλλο αισθητήρα, προετοιμασία νέου 
τρυβλίου. 

808 AnalysisSummaryError Αναφέρεται αυτόματα στο σέρβις 

809 SpeciesUnknown Εισαγάγετε το είδος 

810 UsedSensorDetected 
Διαγράψτε το παλιό τρυβλίο, κάντε 
επανεκκίνηση του κύκλου. 

812 SpeciesNotSupported 
Δεν θα εμφανιστεί κανένα MIC / SIR για το 
επιλεγμένο είδος, επειδή ο αλγόριθμος δεν 
το υποστηρίζει ακόμα. 

813 DetectPlateMapError Αναφέρεται αυτόματα στο σέρβις 

901 BarcodeReadingError 
Καθαρίστε την περιοχή του γραμμωτού 
κώδικα και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον 
κύκλο 

902 MissingBarcodeDefinitionFile Επικοινωνήστε με το σέρβις 

904 CreateExperimentFileError Επικοινωνήστε με το σέρβις 
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905 CallMICError Αναφέρεται αυτόματα στο σέρβις 

906 CallSIRError Αναφέρεται αυτόματα στο σέρβις 

907 MakeSummaryTableError Αναφέρεται αυτόματα στο σέρβις 

908 MICAlgorithmError Αναφέρεται αυτόματα στο σέρβις 

909 PlateMapConfigurationError 
Επικοινωνήστε με το σέρβις για 
επανεγκατάσταση του λογισμικού 

911 SlowGrowerError 
Το εργαλείο μπορεί να μην έχει επαρκείς 
ενδείξεις για την πραγματοποίηση των 
κλήσεων MIC και την ερμηνεία SIR 

1002 SampleBarcodeMissing 
Εισάγετε το αναγνωριστικό του δείγματος 
χειροκίνητα 

1003 SensorBarcodeMissing Αναφέρεται αυτόματα στο σέρβις 

1004 PlateMissing Προσθήκη τρυβλίου 

1005 SensorBarcodeMismatch 
Αναθεωρήστε τις πληροφορίες του 
γραμμωτού κώδικα 

1006 SampleBarcodeMismatch 
Αναθεωρήστε τις πληροφορίες του 
γραμμωτού κώδικα 

1007 CreatePlateError Αναφέρεται αυτόματα στο σέρβις 

1008 TooManyBarcodesFound 

Είναι πιθανό ότι το λογισμικό επέλεξε τον 
λάθος γραμμωτού κώδικα για το είδος 
δείγματος. Ελέγξτε ή εισαγάγετε το είδος του 
δείγματος χειροκίνητα. 

1009 BadSensor 
Ο αισθητήρας έχει λήξει ή είναι σε ανάκληση. 
Προετοιμάστε ένα άλλο τρυβλίο με 
αισθητήρα από διαφορετική παρτίδα. 

1101 PCBConnectionFailure 
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το 
όργανο. Αν δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με 
το σέρβις. 

1301 DoorOpenTooLong Κλείστε το συρτάρι 

1302 DoorSensorStateMismatch Επικοινωνήστε με το σέρβις 

1303 DoorFailedToOpen 

Προσπαθήστε να κάνετε εξαγωγή ξανά. 
Χρησιμοποιήστε το χειροκίνητο κουμπί στην 
πλευρά του οργάνου. Επικοινωνήστε με το 
σέρβις 

1304 UnexpectedDoorOpen 
Κλείστε το συρτάρι, ενδέχεται να μπορεί να 
συνεχίσει φυσιολογικά 

1305 FailedToReadDoorStatus Επικοινωνήστε με το σέρβις 

1306 DatabaseProviderConnection 
Επικοινωνήστε με το σέρβις για να ελέγξτε τη 
διαμόρφωση, και η υπηρεσία βάσης 
δεδομένων ξεκινά. 

1307 DatabaseProviderConfiguration Επικοινωνήστε με το σέρβις 

1308 DatabaseOperationFailure Επικοινωνήστε με το σέρβις 

1309 ExperimentDataTransferFailure Αναφέρεται αυτόματα στο σέρβις 

1310 TransferredFileCleanUpFailure Αναφέρεται αυτόματα στο σέρβις 

1311 ImageConversionFailure Αναφέρεται αυτόματα στο σέρβις 

1313 
InstrumentDataAcqDatabaseOperationFailur
e 

Αναφέρεται αυτόματα στο σέρβις 

1315 WrongPlateMapSelected Ελέγξτε την επιλογή τρυβλίου 

1316 SoftwareUpgradeFailure 
Προσπαθήστε ξανά την αναβάθμιση 
λογισμικού 

1317 DatabaseMigrationFailure Επικοινωνήστε με το σέρβις 

1318 ExperimentHistoryFailure Αναφέρεται αυτόματα στο σέρβις 

1319 AutoSyncFailure 
Προσπαθήστε ξανά τη διαμόρφωση 
αυτόματου συγχρονισμού από το μενού των 
αναβαθμίσεων λογισμικού. Επικοινωνήστε 
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με το σέρβις 

1320 RunDidNotStart 
Ξεκινήστε τον κύκλο ή ανοίξτε το συρτάρι για 
να κάνετε επαναφορά του συναγερμού και, 
στη συνέχεια, ξεκινήστε τον κύκλο 

1401 LabConnectorCommunicationFailure 
Ελέγξτε τη διαμόρφωση των συνδέσμων 
εργαστηρίου. Επικοινωνήστε με το σέρβις 

1402 LabConnectorParseFailure Αναφέρεται αυτόματα στο σέρβις 
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Επισκευές 

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

• Ποιος είναι ο αριθμός σειράς του SPECIFIC REVEAL; (Η ετικέτα του κατασκευαστή βρίσκεται στο 

πίσω πλαίσιο του 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 το 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 του SPECIFIC REVEAL διαθέτει ένα ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου σφαλμάτων για να 

διασφαλίσει ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν εντός των προδιαγραφών. Αν ανιχνευθεί ένα σφάλμα, το LED 

(F1) του μπροστινού πλαισίου εμφανίζει συγκεκριμένα χρώματα και σχήματα και η οθόνη αφής θα υποδείξει το 

σφάλμα που ανιχνεύεται και θα εμφανίσει ένα μήνυμα λάθους. Αν το βλέπετε αυτό, καταγράψτε το χρώμα και 

το σχήμα και μία περιγραφή των συνθηκών υπό τις οποίες προέκυψε.  Ανατρέξτε στο Παράρτημα C για 

λεπτομέρειες. 
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ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ 

Αν μετά την πραγματοποίηση της ενότητας αντιμετώπισης προβλημάτων, το ερμάριο δεν έχει ανοίξει για να 

αφαιρέσετε την πλάκα αισθητήρα, μπορείτε να πραγματοποιήστε την ακόλουθη χειροκίνητη διαδικασία για να 

ανοίξετε το συρτάρι: 

Απενεργοποιείτε πάντοτε την παροχή ισχύος της μονάδας, πριν από την απελευθέρωση του μαντάλου του 

συρταριού.  

Πιέστε το μάνταλο του συρταριού που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της μονάδας για χειροκίνητη 

απελευθέρωση του συρταριού, και αφαιρέστε τον αισθητήρα.   
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Παράρτημα D: Δήλωση ΗΜΣ 

Προειδοποίηση: 

• Το VIA SPECIFIC REVEAL είναι μια ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ και απαιτούνται ειδικές 

προφυλάξεις ως προς την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και πρέπει να εγκαθίστανται και να 

τίθενται σε λειτουργία σύμφωνα με τις πληροφορίες περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας που 

παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. 

• 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. 


