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 REVEAL SEALER 

 

 

 

Håndboken dekker operasjonsprosedyrene for følgende produkt som tilbys av Specific Diagnostics:  

 

SPECIFIC REVEAL SEALER,  

 900-00003 
 

 

 
Kun for in-vitro-diagnostisk bruk. 

Kun for profesjonell bruk. 
 

Copyright © 2019 av Specific Diagnostics, Inc.Alle rettigheter forbeholdt. 

 
 
Merknad: Følgende symbol vil anvendes gjennom håndboken for å gjøre oppmerksom på advarsler, 

Forsiktighetsregler eller operasjonsprosedyrer som direkte kan påvirke den trygge operasjonen av 

SPECIFIC REVEAL SEALER. Les og forstå alltid instruksjonene og erklæringene før SPECIFIC REVEAL 

SEALER tas i bruk. 

 

 
Advarsel. Advarselserklæring eller operasjonsprosedyre som kan påvirke den sikre 
operasjonen på en direkte måte. 

 
 

 

    Overensstemmende produkt  

 

Specific Diagnostics og SPECIFIC REVEAL SEALER er registrerte varemerker i 

USA av Specific Diagnostics, Inc. 

Til brukere i EU (EU-forordning 2017/746) og i land med tilsvarende krav. Hvis det 

skulle oppstå en alvorlig hendelse ved bruk av denne enheten eller som et resultat 

av bruken, må dette meldes til produsenten og/eller godkjent representant i tillegg til 

nasjonale myndigheter. 
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Ansvaret til eieren 

Specific Diagnostics® SPECIFIC REVEAL SEALER™ -produktet vil kunne betjenes som spesifisert i denne 

håndboken og med medfølgende etiketter og/eller innlegg når det betjenes, vedlikeholdes og repareres i 

henhold til instruksjonene som leveres med produktet. SPECIFIC REVEAL SEALER må kontrolleres med 

jevne mellomrom som spesifisert i håndboken. En defekt SPECIFIC REVEAL SEALER skal ikke brukes. 

Deler som er ødelagte, har mangler, er tydelig slitte, forvrengte eller forurensede må skiftes ut 

umiddelbart. I tilfelle reparasjonen eller utskiftingen blir nødvendig, er anbefalt at en forespørsel om 

service sendes til Specific Diagnostics, Inc. SPECIFIC REVEAL SEALER, eller noen av dens deler, må 

kun repareres i henhold til instruksjonene som gis av Specific Diagnostics, Inc., autoriserte representanter 

for Specific Diagnostics, Inc., eller av utdannet personell fra Specific Diagnostics, Inc. SPECIFIC REVEAL 

SEALER må aldri endres uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Specific Diagnostics, Inc. 

Eieren av produktet bærer eneansvar for enhver funksjonsfeil som skyldes feil bruk, manglende 

vedlikehold, feil reparasjon, skade eller endring som utføres av andre enn autoriserte representanter 

for Specific Diagnostics, Inc. 

Autorisert vedlikehold, reparasjoner eller modifisering av utstyr kan ugyldiggjøre produktgarantien til 

SPECIFIC REVEAL SEALER. 

 

Kontaktinformasjon til Specific Diagnostics 

Specific Diagnostics tar gjerne imot dine henvendelser og kommentarer. I tilfelle du har spørsmål eller 
kommentarer, ikke nøl med å kontakte vårt service- og støtteteam. 

 
Specific Diagnostics-hovedkvarter, Service- og supportavdeling 
130 Baytech Dr 
San Jose, CA 95134 
www.Specificdx.com 
650.938.2030 

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

For produktinformasjon og siste nytt om oss, besøk https://specificdx.com/. For kundestøtte, send en e-

post til  customerservice@specificdx.com.

http://www.specificdx.com/
http://www.qarad.com/
https://specificdx.com/
mailto:customerservice@specificdx.com
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Indikasjoner og kontraindikasjoner for bruk 

Erklæring om tiltenkt bruk 

Specific Diagnostics SPECIFIC REVEAL SEALER tilbyr varmesveising av SPECIFIC REVEAL 

SENSOR-PANELET til AST-PANELET (testing av antimikrobiell følsomhet).  Reveal Sealer er en 

enhet som installeres på benketopp og som brukes til å sette sammen AST-sensoren og 

medikamentplatene. Den danner de individuelle testbrønnene i AST-enheten som er til 

engangsbruk. 

 

Indikasjoner ved håndtering 
• SPECIFIC REVEAL SEALER brukes aldri til noen analyse eller tolkning av testresultater.  

 

Forholdsregler ved håndtering 
• Varm plateoverflate av REVEAL AST-TEST etter forsegling. 

• Klemmepunktet under lukking av skuff. 

 

Kontraindikasjoner for bruk 
• Produktet skal ikke brukes til annet enn varmesveising av SPECIFIC REVEAL SENSOR PANEL til 

96-brønners AST-PANEL. 
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Sikkerhet: Advarsler og forsiktighetsregler 

Les denne håndboken før SPECIFIC REVEAL SEALER tas i bruk. 

 

FARE: Umiddelbart farlig situasjon som må unngås og som vil resultere i alvorlig 

skade eller død. 

 

• Modifiser aldri det elektriske støpselet til SPECIFIC REVEAL SEALER. SPECIFIC REVEAL 

SEALER har en avtakbar strømledning. 

• Bruk aldri noen elektriske adaptere. Dette kan resultere i fare for elektrisk støt. 

• Rådfør deg alltid med en kvalifisert elektriker før skjøteledninger brukes. Lange skjøteledninger kan 

føre til et spenningsfall til SPECIFIC REVEAL SEALER. Dette kan føre til at den ikke fungerer på 

riktig måte. Specific Diagnostics kommer med en strømledning på 120 cm. 

• SPECIFIC REVEAL SEALER må aldri brukes i våte eller fuktige omgivelser. 

• Koble alltid fra SPECIFIC REVEAL SEALER før rengjøring eller service. 

• Bløtlegg aldri noen del av SPECIFIC REVEAL SEALER med væske under rengjøring; bruk en 

sprayflaske eller fuktig klut. Hold all væske unna elektriske komponenter. Koble alltid fra SPECIFIC 

REVEAL SEALER før rengjøring og vedlikehold. 

• Service skal utføres av en autorisert Specific Diagnostics-tekniker. Service som er utført av ikke-

autoriserte Specific Diagnostics-teknikere vil ugyldiggjøre garantien. Kontakt Specific Diagnostics 

før du eller en elektriker utfører vedlikehold. 

• Plasser aldri noen væsker på noen del av SPECIFIC REVEAL SEALER 

• Man må ikke koble fra eller endre noen av de interne ledningene på SPECIFIC REVEAL SEALER etter 

installasjon. 
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FORSIKTIGHET: En potensielt farlig situasjon som må unngås og som kan 
resultere i mindre eller moderate skader. 

 
• Monter og bruk SPECIFIC REVEAL SEALER på en solid, jevn overflate. 

• Hold hendene unna skuffen for å unngå å komme i klem. 

• Hold hendene unna alle bevegelige deler. 

• Sikkerheten og integriteten til SPECIFIC REVEAL SEALER kan kun opprettholdes når SPECIFIC 

REVEAL blir regelmessig undersøkt for skade og slitasje og er skikkelig reparert. Brukeren/eieren 

eller anleggsoperatøren er ansvarlig for at regelmessig vedlikehold utføres. Slitte eller skadede 

komponentene må skiftes ut umiddelbart, og SPECIFIC REVEAL SEALER må tas ut av drift til 

reparasjonen er utført. Kun komponenter som leveres eller er godkjent av produsenten skal brukes 

til å vedlikeholde og reparere SPECIFIC REVEAL SEALER. 

SYMBOL 

 

ADVARSEL ELLER VARSLING 

HØYSPENNING, 
Sealer 

Fare for støt på grunn av høy spenning – Ikke fjern eller løsne 
dekslene.  Ingen deler kan repareres av brukeren.  Instrumentet bør 
kobles til en riktig jordet stikkontakt. Stikk aldri fingre eller andre 
fremmedlegemer inn i skuffeåpningen.   

Forbrennings-
/brannfare, 
Sealer 

Sealer har veldig varme bevegelige elementer.  Dekselene må aldri 
åpnes eller løsnes.  Ingen deler kan repareres av brukeren.  Ikke 
plasser fingre eller andre fremmedlegemer i skuffen eller skuffens 
frontåpning 

Klemfare, Sealer Sealer har bevegelige elementer som utgjør en potensiell klemefare.  
Man må aldri plassere noe inn i skuffen til forsegleren eller gjennom 
skuffeåpningen bortsett fra sensorenheter som er godkjent av 
produsenten.   

Velterisiko, Sealer Reveal Sealer bør installeres på en solid og jevn benkeplate med 
god avstand for eksosventiler og skuffåpning.  For å unngå 
velterisiko bør Sealer plasseres et sted hvor ikke personell eller 
utstyr kan komme borti den, hvor den åpne skuffen ikke er i veien for 
bevegelse, og borte fra områder med mye trafikk.  Plasser aldri 
gjenstander oppå Reveal Sealer. 

Fare for 
oppvarming, 
Sealer 

Sealer har varmeelementer, og enheten kan bli veldig varmt.  
Plasser aldri varmefølsomme eller brennbare/flyktige gjenstander 
ved siden av Sealer eller på toppen av huset. 
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Varsel om 
overoppheting 

Unngå overoppheting ved å sørge for at alle inntaks- og 
eksosventiler til enheten er uten hindringer. Luftinntaksfiltre må 
holdes rene.   

Advarsel om 
biologisk fare, 
Sensorer 

Når prøver tilbedernes, bør alle organismesuspensjoner betraktes 
som potensielt smittsomme biofarlige væsker.  Kvalifisert 
laboratoriepersonell bør bruke akseptable prosedyrer for håndtering 
og avhending av biologisk farlig materiale 

Advarsel om 
biologisk fare, 
sensorenhet 

Selv om AST-sensorenheten for engangsbruk er en forseglet enhet, 
bør overflatene og innholdet betraktes som potensielt biologisk farlig.  
Kvalifisert laboratoriepersonell må bruke akseptable prosedyrer, 
inkludert vernehansker ved håndtering av AST-sensorenheten for 
engangsbruk.   

Advarsel om 
biologisk fare, 
brukt sensortest 

Selv om AST-sensorenheten for engangsbruk er en forseglet enhet, 
bør overflatene og innholdet betraktes som potensielt biologisk farlig.  
Lag aldri et hull i sensormembranen eller åpne eller demonter AST-
sensorenheten på annen måte.  Brukte enheter må kastes sammen 
med annet biologisk farlig avfall ifølge akseptable 
laboratorieprosedyrer.   

Brannfare En sensorenhet må aldri behandles om igjen etter sveising.  I tilfelle 
en sveiset enhet ser ut til å være forseglet eller justert på feil måte, 
bør en ny prøveløsning klargjøres og lastes inn, og den defekte 
enheten skal kastes med annet biologisk farlig avfall i henhold til 
akseptable laboratorieprosedyrer. 

Varsling Elementer i Reveal Sealer varmes opp.  Spar energi og reduser 
syklustider ved å holde skuffen til Sealer lukket bortsett fra når 
prøver lastes eller losses.  

Biologisk risiko 
og elektrisk fare 

Innvendige elementer i huset eller skuffen til Sealer kan forurenses 
med prøveløsninger eller annen potensielt biologisk farlig væske.  
Rengjør skuffekomponentene ved å slå enheten av, koble fra strøm 
og la den avkjøles.  Overflatene skal rengjøres med en alkohol eller 
klorert løsning og en myk klut, i samsvar med akseptable 
laboratorieprosedyrer.  Enheten inkluderer sensitive elektroniske 
elementer. Det bør utvises forsiktighet så ikke rengjøringsløsninger 
sprøytes inn i enheten gjennom skuffeåpningen, 
ventilasjonsåpningene eller på noen annen måte.  Sprøyting av 
væske inn i enheten vil ugyldiggjøre garantien.  I tilfelle innsiden av 
enheten har blitt forurenset, bør enheten tas ut av drift og 
servicerepresentanter til produsenten må kontaktes for å avtale 
dekontaminering og inspeksjon.   

Temperaturvarsel Den indre delen til Reveal er et oppvarmet område og er nøye 
temperaturkontrollert.  Spar energi og sikre riktig funksjon av 
systemet ved å begrenser tiden en instrumentskuff er åpen for 
lasting/lossing.   
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Alarm for 
håndtering av 
sensor 

Reveal AST-sensoren er svært følsom for forurensning og 
eksponering for luft i omgivelsene, vann eller kjemikalier.  
Sensorpanelet må kun åpnes når prøven er klargjort og platen er klar 
for forsegling.  Hvis den ikke kan brukes innen 30 minutter etter 
åpning, bør den kasseres.  Når sensorer håndteres, må operatører 
alltid bruke rene pudderfrie nitrilhansker.  Håndter sensoren kun ved 
plastrammen, og berør ikke membranen eller la kjemikalier eller 
væsker sprute nær den eksponerte sensoren.  

Bruk aldri sensorer som har blitt skadet eller hvor sensorpakken har 
blitt gjennomhullet eller skadet. 

Alarm for 
håndtering av 
sensorenhet 

Den forseglede prøven er tidssensitiv.  De mest nøyaktige 
resultatene sikres ved å laste engangsenheten inn i et Reveal-
instrument innen femten minutter etter slutten av syklusen. 

Utløpsvarsel, 
AST-sensor 

AST-sensoren er en forgjengelig vare.  Bekreft at varen er innenfor 
produsentens utløpsdato før den tas i bruk.  Bruk av utløpt sensor, 
eller sensorer som er skadet eller utsatt for overdreven varme ved 
lagring vil føre til unøyaktige resultater.   

Lastetrinn til 
Sealer, Varsel 

Pass på å justere komponentene til AST-sensorenheten på riktig 
måte i Sealer-skuffen og sett enheten flatt i skuffens eggkasse.  
Tving aldri skuffen til å lukkes. 

Fare for å 
klemme fingeren, 
Sealer 

Vær forsiktig når du lukker Sealer-skuffen så du unngår å klemme 
eller sette fast fingrene.  
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Montering og installasjon 

SPECIFIC REVEAL SEALER vil installeres av en Specific Diagnostics-kvalifisert tekniker etter at den er 

levert. Inspiser SPECIFIC REVEAL SEALER ved levering for skader som kan skyldes transport. Ta 

bilder og rapporter alle skader umiddelbart til fraktselskapet og Specific Diagnostics. Ved å signere for 

forsendelsen av din SPECIFIC REVEAL SEALER, betyr dette at du tar ansvar for eventuelle skader som 

kan oppstå før installasjon utføres. 

 

Elektriske krav 

Den elektriske strømtilkoblingen som anbefales for SPECIFIC REVEAL SEALER er 85-264 VAC 

 

Krav til jording 

 
ADVARSEL: Unngå fare for elektrisk støt ved å kun koble dette utstyret til strømnettet 

med beskyttende jordingskontakt. 

 

SPECIFIC REVEAL SEALER må jordes elektrisk. I tilfelle en elektrisk feil, gir jording en bane med 

minimum motstand for elektrisk strøm med det formål å kunne redusere risikoen for elektrisk støt. 

Strømledningen til SPECIFIC REVEAL SEALER inkluderer en jordet kontakt. Denne kontakten må kobles 

til en passende stikkontakt som har blitt installert og jordet på riktig måte ifølge gjeldende nasjonale 

elektriske forskrifter samt alle lokale forskrifter og vedtekter. I tilfelle du i det hele tatt er usikker på disse 

kravene, ikke nøl med å kontakte Specific Diagnostics eller en kvalifisert elektriker. 
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Krav til plassering 

Overflaten må være jevn. Overflaten bør være i vater for å kunne sikre minimal bøying av rammen til 

SPECIFIC REVEAL SEALER. SPECIFIC REVEAL SEALER må være innenfor 120 cm fra den riktige 

stikkontakten. Bekreft med en kvalifisert elektriker eller Specific Diagnostics hvis du planlegger å forlenge 

ledningen. Forsikre deg om at det er minst 5 tommer på hver side av SPECIFIC REVEAL SEALER. La 

det være minst 5 tommer bak SPECIFIC REVEAL SEALER for å gi tilgang til elektronikk og på/av-bryter 

og tillate luftventilasjon fra avtrekksviften. 

 

Installasjonsspesifikasjoner til Specific Diagnostics SPECIFIC REVEAL 
SEALER® 
 

Reveal Sealer leveres pakket i en trekasse. Sealer-enheten er pakket inn i en beskyttende plastpose, samt en 

liten, bølget boks med tilbehør som inneholder enhetskablene. 

 

Brukeren må inspisere emballasjen nøye ved mottak og se etter eventuelle frakt- eller håndteringsskader på 

kassen eller pallen.  Fraktskader må rapporteres umiddelbart til avsenderen og Specific Diagnostics.   

 

Finn og klargjør stedet for installasjonen av SPECIFIC REVEAL SEALER. SPECIFIC REVEAL SEALER er 

tung og skal installeres på en solid flat og jevn benkeplate eller overflate, borte fra vibrerende eller roterende 

utstyr, og der den ikke vil støttes borti av personell, og hvor innlastingsskuffen som finnes på foran kan åpnes 

helt uten å hindre trafikk eller andre aktiviteter.    

 

For de beste resultatene bør SPECIFIC REVEAL SEALER plasseres vekk fra kald luft som vinduer eller 

luftkondisjoneringsventiler. 

 

 Advarsel om velting – ikke støt boti Sealer 

 Advarsel om velting – plasser Sealer vekk fra trafikk  

 

 Varmeadvarsel – plasser aldri varme ting nær Sealer 

 Varmeadvarsel – plasser aldri temperaturfølsomme objekter oppå eller nær Sealer 

 Varmeadvarsel – ikke blokker ventiler 

 

Fjern SPECIFIC REVEAL SEALER fra trekassen for fraktformål. 

Fjern og sett til side tilbehørsboksen og papirene. To eller flere personer må løfte Sealer ut av kassen og den 

beskyttende plastposen og sette den på benkeplaten.   
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Fjern plastposen fra enheten og inspiser for å bekrefte at det ikke finnes noen kosmetiske eller andre skader 

fra frakt.  Registrer eventuelle skader og ta bilder hvis noe vekker uro.   

Fjern alt fraktskum og tape fra SPECIFIC REVEAL SEALER. 

Koble den medfølgende strømledningen til baksiden av SPECIFIC REVEAL SEALER, og til den nødvendige 

strømkilden. 

Transport av din SPECIFIC REVEAL SEALER 

Bruk alltid to personer for å flytte SPECIFIC REVEAL SEALER mellom lokasjoner. Sørg for at 

SPECIFIC REVEAL SEALER-plasseringskrav opprettholdes.  
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SPECIFIC REVEAL SEALER-komponenter 

Nøkkelkomponenter for bruk av SPECIFIC REVEAL SEALER er merket på bildene nedenfor 

 

 

 

 

F1 Kommandoknapp – trykknappen brukes til å åpne innlastingsskuffen for å kunne laste 
sensorkomponenter for forsegling  
Statusindikatorlys til kommandoknapp – Farger som vises på den opplyste 
statusindikatorlampen rundt kommandoknappen indikerer driftstilstanden til Reveal Sealer. 

F2 Innlastingsskuff, Komponentene til sensorenheten lastes inn i holderen som finnes montert 
inne i innlastingsskuffen.  Lukking av innlastingsskuffen med engangskomponenter til 
sensoren som er lastet vil automatisk starte forseglingssyklusen.  Skuffen åpnes etter at 
forseglingssyklusen er ferdig slik at den ferdige sensorenheten kan fjernes. 

Platemottaker («eggeboks») – Eggeboksen holder den fylte AST-medikamentplatedelen av 
sensorenheten på plass for forseglingssyklusen. 

 
  

F1 

F2 
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R1 PÅ/AV-knapp 

R2 Sikring 

R3 Temperatursensor 

R4 Tilbakestill bryteren 

R5 USB-port 

R6 Ethernet-tilkobling 

R7 Kjølevifte 1 

R8 Produktetikett 

R9 Kjølevifte 2 

R10 Strømbeholder 

  

R8 

R6 

R7 

R5 

R4 

R3 

R2 

R1 

Produktetikett 

R9 
R10 
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Betjening 

Merknad: Følgende bruksinstruksjoner utføres av, eller etter anvisning fra, en utdannet laboratorietekniker. 
Sørg alltid for at systemet har blitt installert ifølge kortet med instruksjoner for pakking og utpakking som 
leveres sammen med produktet. 

 

Slå på din SPECIFIC REVEAL SEALER 
 

1. Strømbryteren (R1) finnes på baksiden av SPECIFIC REVEAL SEALER. Slå den på for å kunne starte 

systemet og programvaren.  

2. Systemet er klart når statusindikatorlyset (F1) er GRØNN. 

I tilfelle en feil under oppstart, vil front-LED-en (F1) til SPECIFIC REVEAL SEALER indikere feilen med 

en bestemt farge og mønster. Sjekk avsnittet om feilsøking i denne håndboken for referanse og 

passende tiltak. 

 
 

Inn- og utlasting av SPECIFIC REVEAL SENSOR PANEL i SPECIFIC 
REVEAL SEALER. 
 

1. Bekreft at LED-en (F2) viser konstant GRØNN før forsegling 

starter. Hvis det ikke er slått på, forsikre deg om at strømmen til 

instrumentet er slått på. I tilfelle strømmen er slått på og det 

konstante GRØNNE lyset ikke lyser, sjekk avsnittet om 

feilsøking i denne håndboken. 

2. I tilfelle LED-lyset lyser konstant GRØNN, skal man trykke på 

kommandoknappen (F1) som finnes på frontpanelet for 

forsegleren for å kunne åpne innlastingsskuffen (F2). 
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3. Skufflåsen vil frigjøres, og skuffen vil åpnes. Trekk skuffen helt 

ut for å få tilgang til BASEPLATEN. 

 

BRANNFARE PLASSER ALDRI NOE ANNET ENN 

SPESIFIC SENSORPANELET I SEALER.  DETTE KAN FØRE 

TIL BRANNFARE, SKADE SEALER OG UGYLDIGGJØRE 

GARANTIENE. 

4. Se instruksjonene for bruk for REVEAL-SENSORPANELET for 

riktig klargjøring av REVEAL-SENSORPANEL og AST-PANEL. 

5. Mens innlastingsskuffen er helt åpen, skal man plassere 

REVEAL-SENSORPANELET og AST-PANELET på 

BASEPLATEN. Håndter kun REVEAL-SENSORPANELET fra 

kantene av rammen. BERØR ALDRI TOPPEN ELLER BUNNEN 

av REVEAL-SENSORPANELET. 

6. Plasser REVEAL-SENSORPANELET på toppen av AST-

PANELET med strekkoden på venstre side av merket lasteplate 

(som når man vender mot instrumentet), og skyv det over 

BASEPLATEN slik at sensorrammen passer tett over utsiden av 

BASEPLATEN. 
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7. Skyv skuffen lukket til en KLIKK-lyd høres. SPECIFIC 

REVEAL SEALER vil forsegle SPECIFIC-

SENSORPANELET på AST-PANELET. Etter fullføring av 

syklusen, vil SPECIFIC REVEAL SEALER automatisk 

frigjøre skuffen. 

8. REVEAL-AST-TESTEN (sensorpanel sveiset på toppen av 

AST-PANELplaten) vil ligge tett inn i BASEPLATEN.  Fjern 

forsiktig REVEAL-AST-TESTEN fra BASEPLATEN. 

9. I tilfelle en visuell inspeksjon indikerer en dårlig sveis eller 

skade på sensormembranen, bør en ny REVEAL-AST-

TEST forberedes fra den første prøven.  FORSØK ALDRI 

Å SVEIS REVEAL-AST-TESTEN på nytt. 

FORSIKTIGHET: REVEAL-AST-TESTEN kan være 

varm fra oppvarmingsprosessen. 

I tilfelle en feil under forseglingssyklusen, vil front-LED-ene 

til SPECIFIC REVEAL SEALER indikere feilen med en 

bestemt farge og mønster. Sjekk avsnittet om feilsøking i 

denne håndboken for referanse og passende tiltak. 
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10. Forseglingsprosessen er ferdig. Gjenta prosessen for 

eventuelle gjenværende SPECIFIC-

SENSORPANELER. 

IR 

11. I tilfelle systemet ikke skal brukes over en lengre periode 

(slik som stengning av lab på grunn av ferie), er vår 

anbefaling å slå av hovedstrømmen til Sealer ved å skru 

den bakre PÅ/AV-bryteren (R1) til AV. 
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Vedlikehold, desinfeksjon Generell rengjøring og inspeksjon 

 

STRØMMEN MÅ VÆRE AVSKRUDD ELLER KOBLET FRA HOVEDSTRØMKILDEN 
FØR VEDLIKEHOLDET KAN UTFØRES. 
 

Vedlikehold  

SPECIFIC REVEAL SEALER bruker varme for å sveise sammen plastkomponenter. Gjentatte 

sveisesykluser kan samle noe plast og karbon på varmeoverflaten. 

I tilfelle brukeren oppdager tegn på karbonoppbygging, skade på sveisen, slik som på steder med 

synlige hulrom i det normale sveisemønsteret, eller andre tegn på slitasje, ikke nøl med å kontakte din 

Specific Diagnostics-servicerepresentant for å avtale vedlikehold/reparasjon av Sealer. 

 

Desinfeksjon 

 

De utvendige overflatene kan rengjøres med en lofri klut og 70% IPA.  

 

RENGJØR ALDRI LASTEPLATEN MED ALKOHOL ELLER BRANNFARLIG VÆSKE, DA DENNE 

OVERFLATEN ER OPPVARMET 
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Vedlegg A: Spesifikasjoner til SPECIFIC REVEAL SEALER 

 

 

Enhetsytelse Forseglingssyklustid: 60 sek 

Enhetsdimensjoner Dybde:  54,6 cm (21,5 tommer) 

Bredde: 25,4 cm (10 tommer) 

Høyde: 43,9 cm (17,3 tommer) 

Vekt:  34 kg (75 lb) 

Anbefalte 
dimensjoner for 
benkeplate 

Minimum 12,7 cm (5 tommer) avstand bak (vifteinntak) 

Minimum 12,7 cm (5 tommer) sideavstand 

Minimum 15,7 cm (6 tommer) avstand foran 

Fotavtrykk for å matche enhetsdimensjoner 

Miljømessige driftsbetingelser: 

• Omgivelsestemperatur 18C til 28C 

• Relativ fuktighet: 20% til 95% 

 

Elektriske 
klassifiseringer 

Strømkrav: 

• Anbefalt: 85-264 VAC, 50-60 HZ 

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

Plassering: Installer SPECIFIC REVEAL SEALER nærmere enn 180 cm fra 

stikkontakten. 

Elektrisk tilkobling (USA): Instrumentet har en IEC 320-C14-kontakt for 

strøminngang. 

Internasjonal konfigurasjon: Instrumentet har en IEC 320-C14-kontakt for 

strøminngang.  
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Vedlegg B: Valg og tilbehør 

Ta kontakt med din salgsrepresentant fra Specific Diagnostics for detaljer om priser og bestilling 

 

Vedlegg C: Feilsøking 

I de fleste tilfeller må reparasjoner av din SPECIFIC REVEAL SEALER fullføres av en kvalifisert tekniker 

for Specific Diagnostics. Kontakt din representant for Specific Diagnostics. Tabellen nedenfor lister 

spesifiserer fargen på LED-monitoren som indikerer tilstanden til Sealer.  I noen tilfeller kan et LANGT 

TRYKK på kommandoknappen (F1) tilbakestille systemet til en funksjonell tilstand. 

1. helt rav 

    a. Sealer initialiseres. 

    b. Ingen oppvarming eller kjøling. 

    c. Når skuffen er åpen, slått på eller starter på nytt 

        forblir Sealer i denne tilstanden til den lukkes. 

2. Blinker gult: Sealer er ikke på temperatur, forvarming. 

3. Helt grønt: Sealer når temperaturen og er klar til å forsegle. 

4. Blinker grønt: Sealer når temperaturen og skuffen er åpen. 

5. Helt blått: Sealer utfører en forsegling/pressing. 

6. Blinker blått: Sealer trekker seg tilbake fra en forsegling/pressing. 

7. Blinker rødt 

    a. Rød-ring-feiltilstand 

    b. Langt trykk forsøker å komme tilbake til initialisering. (helt rav) 

    c. I tilfelle feilen vedvarer går den tilbake til å blinke rødt. 
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Reparasjoner 

Legg merke til følgende så vi kan hjelpe deg så raskt som mulig. 

• Hva er serienummeret til SPECIFIC REVEAL SEALER? Produsentens etikett finnes på 

bakpanelet til SPECIFIC REVEAL SEALER. 

• Hva skjedde før problemet? 

• Oppstod problemet uventet? 

• Ble problemet verre over tid? 

• Om du hører en uvanlig lyd, hvor kommer den fra? 

• Var det noen som brukte SPECIFIC REVEAL SEALER når problemet oppsto? 

• Legg merke til eventuelle andre symptomer som kan være relevante. 

• Viser LED visse farger eller mønstre? 

 

Systemfeil 

SPECIFIC REVEAL SEALER-programvaren har innebygd feilsøking med det formål å sikre at alle 

systemer fungerer innenfor spesifikasjonene. Hvis det oppdages en feil, vil frontpanelets LED (F1) visse 

farger og mønstre. I dette tilfelle, skriv ned fargen og mønsteret og en beskrivelse av omstendighetene. 

Feilen kan være et resultat av en uventet avvik som kan oppstå i komplekse enheter som er styrt av 

datamaskin. Hvis dette er tilfelle, slå av og på strømmen fra skjermkonsollen. Dette kan fjerne feilen og 

rette problemet. Hvis feilen vedvarer, ta kontakt med Specific Diagnostics. Legg merke til 

omstendighetene der feilen oppstår, og fargen på LED-lyset foran.  Se vedlegg C for en tabell over LED-

farger og tilstander. 
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MANUELL ÅPNING AV SKUFFEN 

I tilfelle skuffen ikke har åpnet seg for å fjerne sensorpanelet etter at feilsøkingen utføres (f.eks. LANGT 

TRYKK på kommandoknappen (F1)), kan du utføre følgende manuelle prosess for å kunne åpne 

skuffen: 

1. Slå enheten av før skuffelåsen løses ut.  

2. Trykk på skuffelåsen som finnes på undersiden av enheten.   
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Vedlegg D: EMC-erklæring 

Advarsel: 

• Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke SPECIFIC REVEAL SEALER 

• Bruk av tilbehør, omformere og kabler annet enn de som finnes spesifisert av Specific Diagnostics, 

kan føre til økte UTSLIPP eller redusert IMMUNITET for UTSTYRET. 

• UTSTYRET skal ikke anvendes ved siden av eller stablet med annet utstyr, og hvis bruk ved 

siden av eller i stabel er nødvendig, bør UTSTYRET observeres for å bekrefte normal 

betjening ifølge konfigurasjonen det skal brukes i. 

 


