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

 

 

SPECIFIC REVEAL, 900-00001 

 

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

 

 

Kun for in-vitro-diagnostisk bruk, 

Kun for profesjonell bruk. 

 

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. Alltid les og forstå instruksjonene og erklæringene før SPECIFIC REVEAL tas i bruk. 

 

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

måte. 

 

 

 

    Overensstemmende produkt  

 

Specific Diagnostics og SPECIFIC REVEAL 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-produktet vil kunne fungere som beskrevet 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 må kontrolleres med jevne mellomrom som 

spesifisert i håndboken. En defekt SPECIFIC REVEAL må aldri brukes. Deler som er ødelagte, har mangler, er 

tydelig slitte, forvrengte eller forurensede må skiftes ut umiddelbart. I tilfelle reparasjon eller utskifting blir 

nødvendig, anbefaler vi å sende en forespørsel om service til Specific Diagnostics, Inc. SPECIFIC REVEAL, 

eller noen av dens deler, må kun repareres i henhold til instruksjonene gitt av Specific Diagnostics, Inc., 

autoriserte representanter for Specific Diagnostics, Inc., eller av utdannet personell fra Specific Diagnostics, 

Inc. SPECIFIC REVEAL 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. 

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 

 

 

Europeisk representant 

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 e-post til 

customerservice@specificdx.com.

http://www.specificdx.com/
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Indikasjoner og kontraindikasjoner for bruk 

Erklæring om tiltenkt bruk 

Reveal-instrumentet er en inkubator på benketopp som behandler opptil fire AST-engangsartikler.  

Installasjons- og betjeningsdetaljer for Reveal-instumentet finnes spesifisert i denne håndboken. 

Indikasjoner ved håndtering 

Rask system for testing av antimikrobiell følsomhet som tilbys av Reveal vurderes som å være en automatisert 

plattform for å utføre fenotypisk kvantitativ og kvalitativ testing av antimikrobiell følsomhet (AST) av 

bakterieprøver, inkludert isolerte bakteriekolonier eller prøver som tas direkte fra en flaske med positiv 

blodkultur.  Systemet bruker prinsippene for mikrofortynning for å kunne raskt etablere 

minimumskonsentrasjoner for inhibering (MIC) for legemidlene som testes, og i kombinasjon med 

artsidentifikasjon (innhentes fra en separat testmetode eller plattform) kan det gi en 

mottakelig/middels/resistent («S/I/R» = Susceptible / Intermediate / Resistant) bestemmelse for arten som er 

testet.   

 

Reveal-systemet oppdager bakterievekst ved å observere en rekke proprietære kjemiske små molekylsensorer 

(SMS) som endrer farge når de er nær ulike metabolske gasser som slippes ut av voksende bakterier under 

inkubasjonsprosessen.  Trykte SMS-sensormatriser monteres på toppen av hver brønn på den inokulerte 

legemiddelplaten i en AST-engangsenhet.  Reveal-instrumentet fungerer som en inkubator for prøvene som 

testes og leser sensorfargene optisk mens bakteriene vokser. Integrert programvare tolker testresultatet og 

genererer testrapporter. 

 

Resultatene må brukes i forbindelse med Gram-farging, identifikasjon av organisme og andre kliniske 

laboratoriefunn.  Reveal-systemet genererer verdier for MIC for bakteriene og medikamentene som testes.  

Bestemmelsen av S/I/R-statusen til den testede bakteriestammen krever en artsidentifikasjon som kan oppnås 

ved en av flere vanlige testmetoder, inkludert MALDI-TOF-massespektroskopi eller PCR-molekylær testing. 

Forholdsregler ved håndtering 

• Klemmepunktet under lukking av skuff. 

 

Kontraindikasjoner for bruk 

• Kun for bruk med SPECIFIC REVEAL-TESTEN. 
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Sikkerhet: Advarsler og forsiktighetsregler 

Les denne håndboken før SPECIFIC REVEAL 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. SPECIFIC REVEAL 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. Dette vil føre til at den ikke fungerer på riktig måte. 

Specific Diagnostics gir en strømledning. 

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

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

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

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

rengjøring og vedlikehold utføres. 

• 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. 

• Man må ikke koble fra eller endre noen av de interne ledningene på SPECIFIC REVEAL 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 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 kan kun opprettholdes når SPECIFIC REVEAL 

regelmessig undersøkes for skade og slitasje og er riktig reparert. Brukeren/eieren eller 

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

komponenter må skiftes ut umiddelbart, og SPECIFIC REVEAL må tas ut av drift til reparasjonen er 

utført. Kun komponenter som leveres eller godkjennes av produsenten skal brukes til å 

vedlikeholde og reparere SPECIFIC REVEAL. 

 

SYMBOL 

 

ADVARSEL ELLER VARSLING 

HØY VOLT 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 

Dekselene må aldri åpnes eller løsnes.  Ingen deler kan repareres av brukeren.  
Ikke plasser fingre eller andre fremmedlegemer i skuffen eller skuffens frontåpning 

Knusefare Gjelder bevegelige elementer som utgjør en potensiell knusefare.  Man må aldri 
plassere noe inn i skuffen eller gjennom skuffeåpningen bortsett fra sensorenheter 
som er godkjent av produsenten.   

Velterisiko, 
Reveal 

Reveal-instrumentet bør installeres på en solid og jevn benkeplate med god 
avstand for eksosventiler og skuffåpning.  Reveal-instrumentet kan stables opptil 
tre enheter i høyden, og bør aldri stables høyere enn tre enheter uten å kontakte 
support resentant.  Unngå en farlig velterisiko ved å plassere instrumentene på et 
sted hvor det ikke vil støtes borti av personell eller utstyr, og vekk fra områder med 
mye trafikk.  Plasser aldri gjenstander oppå Reveal-instrumentet eller 
instrumentstabelen.  

Varsel om 
overoppheting 

Unngå overoppheting ved å sørge for at alle inntaks- og eksosventiler til enheten 
er uten hindringer. Luftinntaksfiltre må holdes rene og skiftes ut i henhold til 
produsentens vedlikeholdsinstruksjoner.   

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.   
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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.   

Biologisk risiko 
og elektrisk fare 

Innvendige elementer i huset eller skuffen 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-instrumentet er et oppvarmet område for inkubasjon av 
prøven, og er nøye temperaturkontrollert.  For å spare energi og sikre riktig 
funksjon må operatøren begrense tiden en instrumentskuff er åpen for 
lasting/lossing.   

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. 

Lastetrinn, Varsel Vær nøye med å skyve platen helt inn, og at den er plan.  Tving aldri skuffen til å 
lukkes. 

Fare for å 
klemme fingeren, 
Reveal-
instrument 

Vær forsiktig når du lukker skuffene i Reveal-instrumentet så du unngår å klemme 
eller sette fast fingrene.  
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Montering og installasjon 

SPECIFIC REVEAL vil installeres av en Specific Diagnostics-kvalifisert tekniker etter at den leveres. Vær nøye 

med å inspisere SPECIFIC REVEAL 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, betyr dette at du tar ansvar for eventuelle skader som kan oppstå før installasjonen 

utføres. 

Elektriske krav 

Den elektriske strømtilkoblingen som anbefales for SPECIFIC REVEAL 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 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 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. 

Transport av din SPECIFIC REVEAL 

Bruk alltid to personer for å flytte SPECIFIC REVEAL mellom lokasjoner. Forsikre deg om at SPECIFIC 

REVEAL-plasseringskrav opprettholdes.  Se vedlegg A: Spesifikasjoner til SPECIFIC REVEAL. 
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Komponenter til SPECIFIC REVEAL 

Nøkkelkomponenter for bruk av SPECIFIC REVEAL er merket på bildene nedenfor 

 

 

LED 
Statusindikatorlys – Farger som vises på det opplyste statusindikatorlyset signaliserer 

driftstilstanden til Reveal.  En tabell med indikasjoner gis i Feilsøkingsdelen. 

VS 

eller 

HS 

Innlastingsskuffer: Komponentene til sensorenheten lastes inn i holderen som finnes montert 

inne i innlastingsskuffen. 

 

  

Venstre skuff 
(VS) Høyre skuff 

(HS) 

Venstre skuff 
LED 

Høyre skuff 
LED 
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R1 Tilkobling av strømkontakt  

R2 Sikring 

R3 PÅ/AV-knapp 

R4 Avtrekksvifte 

R5 Ethernet-port 

R6 Ethernet-port 

R7 USB-port 

R8 USB-port  

R9 HDMI-port 

R10 Produktetikett 

 

 

R8 

R6 

R7 

R5 R4 

R3 

R2 

R1 R9 

R10 
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Betjening 

Merknad: Følgende bruksinstruksjoner utføres av, eller etter anvisning fra, en utdannet laboratorietekniker. 

Forsikre deg alltid at systemet har blitt installert ifølge hurtigreferansen som leveres sammen med produktet. 

 

Slå på din SPECIFIC REVEAL 

 

1. Strømbryteren finnes på baksiden av SPECIFIC 

REVEAL. Slå den på for å kunne starte systemet 

og programvaren.  

2. I tilfelle den ikke allerede er slått på, slå på 

minidatamaskinen og berøringsskjermen som er 

koblet til minidatamaskinen. 

 

 

3. Systemet er klart når LED-er som finnes foran 

vises GRØNN. 

I tilfelle en feil under oppstart, vil front-LED-ene til 

SPECIFIC REVEAL indikere feilen med en bestemt 

farge og mønster. Sjekk avsnittet om feilsøking i 

denne håndboken for referanse og passende tiltak. 
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Lasting og avlasting av AST-testen til SPECIFIC REVEAL i 
SPECIFIC REVEAL. 

 

1. Forsikre deg om at LED-en 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. Skjermen må være på HOVEDOPPSTART. 

Ellers, trykk på MENY-ikonet som finnes øverst 

til venstre på skjermen og gå tilbake til 

hovedskjermen. 

 

3. I hovedskjermen trykker du på Eject (Løs ut)-

knappen for å åpne skuffen.  

 

4. Ta tak i kantene på skuffen, og trekk skuffen 

forsiktig ut til den er helt trukket ut. 
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5. Mens innlastingsskuffen er helt åpen, legg 

REVEAL SENSOR-TESTEN på REVEAL-

holdebrettet ved å justere etikettene i følgende 

rekkefølge: 

a. Platene til venstre skal ha tappene vendt 

mot baksiden av systemet langs 

senterlinjen. 

b. Platene til høyre skal ha tappene vendt 

mot fronten av systemet langs 

senterlinjen. 

 

6. Ta tak i kantene på REVEAL SENSOR-TESTEN, 

og plasser den forsiktig på føreren. TESTEN skal 

gli og bunne ut på dekket. 

7. Forsikre deg om at REVEAL SENSOR-TESTEN 

er helt flat på dekket og ikke vippes eller fanges 

fast i blokken, se bilde. I dette tilfelle, må det 

korrigeres etter behov. 
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8. Når prøven er fullastet. Skyv REVEAL-skuffen 

forsiktig inn i REVEAL inntil et KLIKK høres. 

 

9. Når skuffen er lukket, vil systemet starte en 

automatisk nedtelling på 10 sekunder før start. 

 

 

 

 

I tilfelle du ønsker å avbryte autostarten, trykk på 

Stopp-knappen. 
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10. VALGFRITT: trykk på Rediger-knappen for å 

legge inn 

ekstra metadata for kjøringen 

Reveal-systemet vil starte testen uten å få ID-en til en 

art. Arts-ID-en må spesifiseres for å få et MIC-resultat. 

ID-en kan legges til når som helst under eller etter 

kjøringen 

 

I tilfelle systemet er koblet til et LIS eller et tredjeparts 

arts-ID-system, kan arten leveres automatisk til 

Reveal. 

 

I tilfelle Reveal-systemet ikke er koblet til et raskt ID-

system, må arten legges inn på UI for å kunne få MIC-

resultater.  

 

11. REVEAL vil indikere GRØNN på skuffens LED 

og vil bli BLÅ når systemet kjører. REVEAL vil 

kjøre etter behov til den fullføres. 

12. I tilfelle systemet støter på feil under 

operasjoner, vil berøringsskjermen vise en 

feilmelding og kode. Se avsnittet FEILSØKING i 

håndboken for referanse. 

GRØNN: STANDBY-MODUS 

 

 

BLÅ: KJØREMODUS 
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13. Etter at inkubasjonsperioden har blitt fullført, vil 

REVEAL vise testresultatene på hovedskjermen. 

 

14. Mens du er på hovedmenyen, må du trykke på 

Utløse-knappen for at prøvestedet skal fjernes. 

REVEAL vil nå åpne den valgte skuffen. 

 

15. Skyv forsiktig opp skuffen til den er helt dratt ut. 
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16. Hold i sidene av prøverammen, fjern REVEAL 

SENSOR-TESTEN forsiktig ut av dekket. 

17. FORSIKTIGHET. Prøven inneholder 

en BIOLOGISK FARE og må kasseres etter 

forskriftene.  

 

 

 

 

18. Prøvedata vil automatisk sendes av REVEAL til 

det angitte lagringsstedet under installasjon av 

REVEAL. 
 

19. Se instruksjonene for bruk av sensoren som 

tilbys av SPECIFIC for tolkning av 

prøvedataene. 
 

20. Etter fjerning av prøven, må REVEAL-skuffen 

lukkes ved å skyve forsiktig inn skuffen til en 

KLIKK-lyd høres. 
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21. REVEAL vil gå tilbake til STANDBY-modus. 

 

 
 

MENYSKJERM-kart 

MERKNAD: Følgende skjermer er kun ment for bruk av servicepersonell og skal ikke kreve 

noen brukersamhandlinger eller modifikasjoner. Din SPECIFIC REVEAL vil installeres av en 

kvalifisert servicetekniker etter behov for din installasjon. 

 

Logg PÅ skjermen 

Brukeren som er logget på 

systemet har funksjoner som 

er knyttet til sin rolle.   

Ved en inaktivitetsperiode, vil 

brukeren automatisk logges 

av. 
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HOVEDMENY 

Brukeren presenteres for en 

visning av lokasjoner som er 

klare til å lastes inn. Lasting 

av skuffen vil automatisk 

starte kjøringen, slik at det 

innebygde bildesystemet kan 

lese den nødvendige 

informasjonen. 

 

Brukeren ser en oversikt over 

platen som er spesifisert.  De 

kan trykke på «blyant»-ikonet 

for å hente frem arten eller 

andre metadata.  I tilfelle 

systemet er koblet til et LIS 

eller et tredjeparts arts-ID-

system, kan arten leveres 

automatisk til Reveal. 

Andre plater kan lastes på 

samme måte. 
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Fremdriften kan overvåkes, 

og MIC-resultater vil leveres 

etter hvert som de finnes 

tilgjengelige. 

 

 

Etter at kjøringen har blitt 

fullført, vil MIC-resultatene 

være tilgjengelige for visning 

eller å kunne eksporteres. 

Brukeren kan nå losse 

platene og starte ytterligere 

kjøringer.  
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Kart over programvare 

 

INFO 

Viser gjeldende versjoner av 

all programvare som er lastet 

inn i instrumentet. 

 

ALARMER 

Viser feilmeldinger og alarmer 

som oppstår under 

inkubasjoner. 

 

AVSLUTNING/OMSTART 

Viser kommandoer for 

omstart av kontrolltjeneste 

eller innebygd datamaskin. 
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MONTERING AV 

INSTRUMENT 

Viser gjeldende konfigurasjon 

av instrumentet og gir 

mulighet for manuell optisk 

inspeksjon av platedekket. 

 

OVERFØRING AV DATA 

Viser en logg over 

dataoverføringer og 

respektive feilmeldinger. 

Tillater konfigurasjon av 

dataoverføringsmål. 

 

PROGRAMVAREOPPDATE

RINGER 

Viser gjeldende 

programvarerevisjoner 
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INSTRUMENTER- 

Viser totalt antall REVEALS i 

nettverk 

 

LOGG UT- 

Avslutt REVEAL-programvare  

AVSLUTT APP-  

Avslutt REVEAL-programvare  
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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 bruker en vifte for å kunne lufte ut varme fra kontrollmaskinvaren. Viften som 

finnes på baksiden av REVEAL kan bli skitten med lo. Lo må støvsuges eller fjernes på passende 

måte og så ofte som nødvendig. 

 

Generell rengjøring og inspeksjon 

De utvendige overflatene kan rengjøres med en lofri klut og 70% IPA.  
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Vedlegg A: Spesifikasjoner til SPECIFIC REVEAL 

 

 

Enhetsdimensjoner Lengde: 68,3 cm (26,9 tommer) 

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

Høyde: 20,1 cm (7,9 tommer) 

Vekt: 29,5 kg (65 lb) 

Anbefalte 
dimensjoner for 
benkeplate 

Minimum 12,7 cm (5 tommer) klaring bak (strømtilgang, strømledning, 
vifteeksos) 

Minimum 12,7 cm (5 tommer) hver side (tilgang til manuell utløser) 

Minimum 38,1 cm (15 tommer) klaring foran for skufftilgang. 

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 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 fullføres av en kvalifisert tekniker for Specific 

Diagnostics. Kontakt din representant for Specific Diagnostics. 

Nedenfor finnes LED-fargene og deres indikasjon på systemtilstanden. 

1. Konstant gul - under oppstart; på og etter stenging 
2. Konstant grønn – tomgang, klar til å kjøre 
3. Tre hvite blink – brukergrensesnittet bytter fra en Reveal til en annen 
4. Blinker grønt - Dør er åpen 
5. Konstant blått - turen pågår 
6. Blinker oransje - skuffefeil 
7. Konstant rødt – problemtilstand; kontakt SpecificDx-støtte 

 

I tilfelle det oppstår et problem, vil brukeren også varsles i Alarmseksjonen.  Alarmkoden og meldingen skal 

kommuniseres til SpecificDx-støtte i tilfelle systemet ikke fjerner alarmen eller brukeren ikke klarer å løse den 

med meldingene eller instruksjonene som gis av alarmene. 

 

 

Nedenfor finnes en liste over alarmer og deres mulige løsning. 

Alarmkod
e 

Alarmbeskrivelse Gjenoppretting 

2 Konfigurasjonsfeilalarm Kontakt service 

3 Aktiveringsfeilalarm Kontakt service 

4 InstrumentUtilgjengeligAlarm 
Forsikre deg om at instrumentet er slått PÅ 
og er koblet til nettverket. Veksle strøm. I 
tilfelle det ikke er løst, kontakt service. 

5 InstrumentVedlikeholdsmodusAlarm 

Still arter på eksisterende kjøring og vent til 
programvareoppgraderingen er fullført. Eller 
klikk på konstruksjonstape og velg 
«Reschedule» (Planlegge på nytt), og bruk 
deretter instrumentet. 

6 DvalemodusIkkeDeaktivert Kontakt service 

101 Skannertilkoblingsfeil 
Programvaren vil forsøke å gjenopprette 
forbindelsen. I tilfelle det ikke er løst, kontakt 
service. 

102 SkannerKommunikasjonsfeil 
Programvaren vil forsøke å gjenopprette 
forbindelsen. I tilfelle det ikke er løst, kontakt 
service. 

103 SkannerManglerKilde Kontakt service 
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105 SkannerStrømsvikt 
Prøv å slå av og deretter på instrumentet. 
Kontakt service for å sjekke interne kabler. 

106 SkanneGjentatteFrakobling 
Prøv å slå av og deretter på instrumentet. 
Kontakt service. 

201 Vippetilkoblingsfeil Kontakt service 

202 Vippekommunikasjonssvikt Kontakt service 

203 VippeHomingFeil Kontakt service 

204 Vippeposisjonsfeil Kontakt service 

301 Temperaturtilkoblingsfeil Kontakt service 

302 Temperaturkommunikasjonsfeil Kontakt service 

303 TemperaturLav 
I tilfelle tilstanden ikke forsvinner innen noen 
få minutter, kontakt service. 

304 TemperaturHøy 
I tilfelle tilstanden ikke forsvinner innen noen 
få minutter, kontakt service. 

305 Temperaturkontrollfeil Kontakt service 

306 TemperaturUtenforRekkevidde 
I tilfelle tilstanden ikke forsvinner innen noen 
få minutter, kontakt service. 

307 FeilVedTemperaturparitet Kontakt service 

401 Skuffetilkoblingsfeil 
Prøv å slå av og deretter på instrumentet. I 
tilfelle det ikke er løst, kontakt service. 

402 Skuffkommunikasjonsfeil Kontakt service 

701 UtilstrekkeligDiskplassForDatalagring 
Kontakt service for å bekrefte innstillingene 
og frigjøre plass på stasjonen 

801 Bildebehandlingsfeil Automatisk rapportert til service 

802 OppdaterPlatemetadataFeil Bekreft inndatafeltene og prøv på nytt 

803 ArterIkkeGjenkjent Automatisk rapportert til service 

804 PlateIkkeFunnet Automatisk rapportert til service 

805 PlateIkkeJustert 
Sett kjøringen på pause, løs ut skuffen, skyv 
platen helt inn, start på nytt. 

807 KanIkkeFinneSensorer Dårlig sensorark, klargjør ny plate. 

808 AnalysesammendragFeil Automatisk rapportert til service 

809 UkjentArt Skriv inn arter 

810 BruktSensorOppdaget Slett gammel plate, start på nytt. 

812 ArterIkkeStøttet 
Ingen MIC/SIR vil vises for utvalgte arter, 
fordi algoritmen ikke støtter det ennå. 

813 OppdagPlateKartfeil Automatisk rapportert til service 

901 Strekkodelesefeil Rengjør strekkodeområdet, start på nytt 

902 ManglerStrekkodedefinisjonsfil Kontakt service 

904 OpprettEksperimentfilFeil Kontakt service 

905 RinglMICEfeil Automatisk rapportert til service 

906 RingSIRFeil Automatisk rapportert til service 

907 OpprettSammendragstabellFeil Automatisk rapportert til service 

908 MICAlgoritmefeil Automatisk rapportert til service 

909 KonfigurasjonsfeilPåPlatekart Kontakt service for å reinstallere programvare 

911 SakteDyrkerFeil 
Instrumentet har ikke tilstrekkelig bevis til å 
foreta MIC-anrop og SIR-tolkning 

1002 PrøveStrekkodeMangler Skriv inn prøve-ID manuelt 

1003 SensorStrekkodeMangler Automatisk rapportert til service 

1004 PlateMangler Legg til plate 

1005 SensorStrekkodeUoverensstemmelse Se gjennom strekkodeinformasjon 
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1006 PrøvestrekkodeUoverensstemmelse Se gjennom strekkodeinformasjon 

1007 OpprettPlatefeil Automatisk rapportert til service 

1008 FunnetForMangeStrekkoder 
Det er mulig at programvaren valgte feil 
strekkode for prøve-ID. Sjekk eller skriv inn 
prøve-ID manuelt. 

1009 DårligSensor 
Sensoren er utløpt eller under tilbakekalling. 
Forbered en annen plate med sensor fra et 
annet parti. 

1101 PCBTilkoblingsfeil 
Slå av og på instrumentets strøm. I tilfelle det 
ikke er løst, kontakt service. 

1301 DørErÅpenForLenge Lukk skuffen 

1302 UoverensstemmelseMellomDørsensortilstand Kontakt service 

1303 DørenKunneIkkeÅpnes 
Prøv å løse ut på nytt. Bruk manuell knapp på 
siden av instrumentet. Kontakt service 

1304 UventetDørÅpning Lukk skuffen, kan forsette som normalt 

1305 KunneIkkeLeseDørStatus Kontakt service 

1306 DatabaseleverandørTilkobling 
Kontakt service og sjekk at konfigurasjonen 
og database service er startet. 

1307 KonfigurasjonAvDatabaseleverandør Kontakt service 

1308 DatabaseDriftsfeil Kontakt service 

1309 EksperimentDataoverføringsFeil Automatisk rapportert til service 

1310 FeilVedOppryddingAvOverførtFil Automatisk rapportert til service 

1311 Bildekonverteringsfeil Automatisk rapportert til service 

1313 DriftsfeilForInstrumentdatainnhenting Automatisk rapportert til service 

1315 FeilPlatekartValgt Sjekk valg av plate 

1316 FeilVedOppgraderingAvProgramvare Prøv programvareoppdatering på nytt 

1317 DatabaseMigreringsfeil Kontakt service 

1318 EksperimentHistorieFeil Automatisk rapportert til service 

1319 Autosynkroniseringsfeil 

Prøv konfigurasjon av automatisk 
synkronisering på nytt fra 
programvareoppdateringsmenyen. Kontakt 
service 

1320 KjørStartetIkke 
Start eller åpne skuffen for å tilbakestille 
alarmen og start deretter kjøringen 

1401 LabConnectorKommunikasjonsfeil 
Sjekk konfigurasjonen til LabConnector. 
Kontakt service. 

1402 FeilILabConnectorAnalyse Automatisk rapportert til service 
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Reparasjoner 

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

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

SPECIFIC REVEAL). 

• 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 når problemet oppsto? 

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

• Viser LED visse farger eller mønstre? 

 

Systemfeil 

SPECIFIC REVEAL-programvaren har innebygd feilkontroll med det formål å sikre at alle systemer fungerer 

innenfor spesifikasjonene. Hvis det oppdages en feil, viser frontpanelets LED (F1) visse farger og mønstre, og 

berøringsskjermen vil indikere feilen som var oppdaget, samt en feilmelding. I dette tilfelle, skriv ned fargen og 

mønsteret og en beskrivelse av omstendighetene.  Se Vedlegg C for flere detaljer. 
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MANUELL ÅPNING AV SKUFFEN 

I tilfelle skuffen ikke har åpnet seg for å fjerne sensorpanelet etter at feilsøkingen utføres, kan du utføre 

følgende manuelle prosess for å kunne åpne skuffen: 

Slå alltid strømmen til enheten AV før du utløser skuffelåsen.  

Trykk på skuffelåsen som finnes på undersiden av enheten for å utløse skuffen manuelt og fjerne sensoren.   
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Vedlegg D: EMC-erklæring 

Advarsel: 

• VIA SPECIFIC REVEAL er et MEDISINSK ELEKTRISK UTSTYR som trenger spesielle 

forholdsregler når det gjelder EMC og må installeres og tas i bruk i henhold til EMC-

informasjonen som finnes spesifisert i denne håndboken. 

• 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 av 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. 


