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W niniejszej instrukcji omówiono procedury robocze dotyczące następującego wyrobu firmy Specific 

Diagnostics:  

 

ZGRZEWARKA SPECIFIC REVEAL SEALER,  

 900-00003 
 

 

 
Wyłącznie do diagnostyki in vitro. 

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. 
 

Copyright © 2019 by Specific Diagnostics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 
 
Uwaga: W tej instrukcji przedstawiony poniżej symbol stosowany jest w celu zwrócenia uwagi na 

ostrzeżenia, przestrogi lub procedury robocze, które mogą mieć bezpośredni wpływ na bezpieczną 

obsługę zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER. Przed obsługą zgrzewarki SPECIFIC REVEAL 

SEALER należy zapoznać się ze zrozumieniem z poniższymi instrukcjami i oświadczeniami. 

 

 
Ostrzeżenie. Ostrzeżenie lub procedura robocza mogąca bezpośrednio wpływać na 
bezpieczeństwo obsługi. 

 
 

 

    Wyrób zgodny  

 

Specific Diagnostics i SPECIFIC REVEAL SEALER są zastrzeżonymi znakami 

towarowymi firmy Specific Diagnostics, Inc w Stanach Zjednoczonych. 

Informacje dla użytkowników znajdujących się w Unii Europejskiej (norma (EU) 

2017/746) i w krajach, w których obowiązują podobne wymogi: W przypadku 

wystąpienia poważnego incydentu podczas stosowania niniejszego wyrobu lub na 

skutek jego użytkowania należy zgłosić tego rodzaju zdarzenie producentowi i/lub 

jego autoryzowanemu przedstawicielowi, a także lokalnym władzom. 
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Odpowiedzialność ze strony użytkownika 

Zgrzewarka Specific Diagnostics® SPECIFIC REVEAL SEALER™ będzie działać w sposób opisany w tej 

instrukcji oraz na dołączonych etykietach i/lub w ulotkach podczas jej obsługi, konserwacji i napraw 

zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Zgodnie z opisem w tej instrukcji zgrzewarka SPECIFIC REVEAL 

SEALER musi być poddawana okresowym przeglądom. Nie należy używać wadliwej zgrzewarki 

SPECIFIC REVEAL SEALER. W przypadku zepsutych, brakujących, wyraźnie zużytych, 

zniekształconych lub zanieczyszczonych części należy dokonać natychmiastowej wymiany. W przypadku 

konieczności takiej naprawy lub wymiany, zaleca się zwrócić z prośbą do serwisu firmy Specific 

Diagnostics, Inc. Zgrzewarkę SPECIFIC REVEAL SEALER lub jakiekolwiek jej części należy naprawiać 

zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez firmę Specific Diagnostics, Inc., autoryzowanych 

przedstawicieli firmy Specific Diagnostics, Inc. lub przeszkolonych pracowników firmy Specific 

Diagnostics, Inc. Zmian w zgrzewarce SPECIFIC REVEAL SEALER nie wolno wprowadzać bez 

uprzedniej pisemnej zgody firmy Specific Diagnostics, Inc. 

Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowe działanie spowodowane niewłaściwym 

użytkowaniem, nienależytą konserwacją, nieprawidłową naprawą, uszkodzeniem lub zmianami 

wprowadzonymi przez osoby niebędące autoryzowanymi przedstawicielami firmy Specific 

Diagnostics, Inc. ponosi właściciel wyrobu. 

Wszelkie nieautoryzowane czynności konserwacyjne, naprawy lub modyfikacje urządzenia mogą 

skutkować unieważnieniem gwarancji na zgrzewarkę SPECIFIC REVEAL SEALER. 

 

Informacje kontaktowe dotyczące firmy Specific Diagnostics 

Firma Specific Diagnostics z przyjemnością odpowie na Państwa pytania i uwagi. W przypadku jakichkolwiek 
pytań lub uwag należy skontaktować się z naszym zespołem obsługi i pomocy technicznej. 

 
Dział serwisu i pomocy technicznej firmy Specific Diagnostics 
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 
 

Informacje dotyczące produktów i najnowsze wiadomości na temat naszej firmy dostępne są na 
stronie internetowej https://specificdx.com/. W celu uzyskania pomocy technicznej dla klientów należy 
przesłać wiadomość e-mail na adres customerservice@specificdx.com.

http://www.specificdx.com/
http://www.qarad.com/
https://specificdx.com/
mailto:customerservice@specificdx.com
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Wskazania i przeciwwskazania do stosowania 

Deklaracja dotycząca przeznaczenia 

Zgrzewarka Specific Diagnostics SPECIFIC REVEAL SEALER służy do zgrzewania na gorąco 

panelu SPECIFIC REVEAL SENSOR PANEL do panelu AST PANEL.  Zgrzewarka Reveal Sealer 

jest nablatowym urządzeniem laboratoryjnym, służącym do montażu czujnika AST i płytek do 

badania leków, dzięki czemu w jednorazowym urządzeniu AST powstają indywidualne dołki 

testowe. 

 

Wskazania do stosowania 
• Zgrzewarka SPECIFIC REVEAL SEALER nie służy do analizy lub interpretacji wyników badań.  

 

Środki ostrożności dotyczące użytkowania 
• Po uszczelnieniu powierzchnię płytki REVEAL AST ASSAY należy podgrzać. 

• Miejsce ściśnięcia w trakcie zamykania szuflady. 

 

Przeciwwskazania do użytku 
• Urządzenia nie wolno stosować do innych celów niż zgrzewanie na gorąco panelu SPECIFIC REVEAL 

SENSOR PANEL z 96-dołkowym panelem AST PANEL. 
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Bezpieczeństwo: Ostrzeżenia i przestrogi 

Przed użyciem zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER należy zapoznać się z tą instrukcją. 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nieuchronnie niebezpieczna sytuacja, której należy 

unikać, skutkująca poważnymi obrażeniami lub śmiercią. 

 

• Wtyczki elektrycznej zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER nie wolno modyfikować. Zgrzewarka 

SPECIFIC REVEAL SEALER jest wyposażona w odłączany kabel zasilający. 

• Nie wolno używać żadnych adapterów elektrycznych. To mogłoby stwarzać niebezpieczeństwo porażenia 

prądem. 

• Przed użyciem jakichkolwiek przedłużaczy należy skonsultować się z wykwalifikowanym 

elektrykiem. Stosowanie długich przedłużaczy może powodować spadek napięcia w zgrzewarce 

SPECIFIC REVEAL SEALER, co może być przyczyną jej nieprawidłowego działania. Firma Specific 

Diagnostics dostarcza kabel zasilający o długości 122 cm. 

• Zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER nie wolno obsługiwać w mokrym lub wilgotnym otoczeniu. 

• Przed czyszczeniem lub serwisowaniem zgrzewarkę SPECIFIC REVEAL SEALER należy zawsze 

odłączyć od zasilania. 

• Podczas czyszczenia żadnej części zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER nie wolno namoczyć; 

należy użyć spryskiwacza lub wilgotnej szmatki. Wszelkie płyny muszą być trzymane z dala od 

elementów elektrycznych. Przed czyszczeniem i czynnościami konserwacyjnymi zgrzewarkę 

SPECIFIC REVEAL SEALER należy zawsze odłączyć od zasilania. 

• Czynności serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowanego serwisanta firmy Specific 

Diagnostics. Jeśli czynności serwisowe będą wykonywane przez nieautoryzowanych serwisantów 

firmy Specific Diagnostics, skutkowac to będzie unieważnieniem gwarancji. Przed podjęciem 

wszelkich czynności konserwacyjnych należy skontaktować się z firmą Specific Diagnostics. 

• Na żadnej z części zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER nie wolno umieszczać jakichkolwiek 

płynów 

• Po instalacji nie wolno odłączać od zasilania lub dokonywać modyfikacji okablowania wewnętrznego 

zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER. 
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PRZESTROGA: Potencjalnie niebezpieczna sytuacja, której należy unikać, mogąca 
skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami. 

 
• Zgrzewarkę SPECIFIC REVEAL SEALER należy umieścić i obsługiwać na solidnej, równej powierzchni. 

• Ręce należy trzymać z dala od szuflady, aby uniknąć przytrzaśnięcia. 

• Ręce należy trzymać z dala od wszystkich ruchomych części. 

• Bezpieczeństwo i integralność zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER można zapewnić tylko 

przez regularne sprawdzanie zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER pod kątem uszkodzeń i 

zużycia oraz wykonywanie prawidłowych napraw. Zapewnienie regularnego przeprowadzania 

czynności konserwacyjnych stanowi wyłączną odpowiedzialność użytkownika/właściciela lub 

operatora obiektu. Zużyte lub uszkodzone elementy muszą zostać natychmiast wymienione, 

natomiast do czasu wykonania naprawy zgrzewarka SPECIFIC REVEAL SEALER musi zostać 

wycofana z eksploatacji. Do konserwacji i naprawy zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER należy 

wyłącznie używać elementów dostarczonych lub zatwierdzonych przez producenta. 

SYMBOL 

 

OSTRZEŻENIE LUB TREŚĆ ALERTU 

WYSOKIE 
NAPIĘCIE, 
Zgrzewarka 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem o wysokim napięciu — nie 
wolno usuwać ani luzować pokryw.  Nie ma części podlegających 
serwisowaniu przez użytkownika.  Przyrząd należy podłączyć do 
prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego. Do otworu 
szuflady nie wolno wkładać palców ani innych obcych przedmiotów.   

Niebezpieczeństwo 
oparzenia/pożaru, 
Zgrzewarka 

Elementy ruchome zgrzewarki są bardzo gorące.  Nie wolno 
otwierać ani luzować pokryw.  Nie ma części podlegających 
serwisowaniu przez użytkownika.  Do szuflady lub przedniego 
otworu szuflady nie wolno wkładać palców ani innych obcych 
przedmiotów 

Niebezpieczeństwo 
zmiażdżenia, 
Zgrzewarka 

Zgrzewarka wyposażona jest w ruchome elementy, które stanowią 
potencjalne ryzyko zmiażdżenia.  Do szuflady zgrzewarki lub przez 
otwór szuflady nigdy nie wolno wkładać żadnych elementów poza 
zespołami czujników zatwierdzonymi przez producenta.   

Niebezpieczeństwo 
przewrócenia, 
Zgrzewarka 

Zgrzewarkę Reveal Sealer należy zamontować na solidnym i 
równym blacie, zapewniając dużo miejsca na otwory wentylacyjne i 
otwieranie szuflad.  W celu uniknięcia przewrócenia urządzenia, 
zgrzewarkę należy umieścić tam, gdzie nie dojdzie do kolizji z 
pracownikami lub urządzeniami, gdzie otwarta szuflada nie będzie 
kolidować z ruchem personelu oraz z dala od miejsc ruchu pieszego.  
Na górze zgrzewarki Reveal Sealer nie wolno umieszczać żadnych 
przedmiotów. 
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Niebezpieczeństwo 
przegrzania, 
Zgrzewarka 

Zgrzewarka wyposażona jest w podgrzewane elementy, a obudowa 
urządzenia może się bardzo rozgrzać.  W pobliżu zgrzewarki lub na 
górze obudowy zgrzewarki nigdy nie wolno umieszczać przedmiotów 
wrażliwych na ciepło lub łatwopalnych/lotnych. 

Alert dotyczący 
przegrzania 

W celu uniknięcia przegrzania należy zadbać, aby we wszystkich 
otworach wlotowych i wylotowych urządzenia nie znajdowały się 
żadne przeszkody, a filtry powietrza wlotowego powinny być 
utrzymywane w czystości.   

Ostrzeżenie 
dotyczące 
zagrożenia 
biologicznego, 
czujniki 

W trakcie przygotowywania próbek wszystkie zawiesiny z 
drobnoustrojami należy traktować jako potencjalnie zakaźny płyn 
będący zagrożeniem biologicznym.  Wykwalifikowani pracownicy 
laboratorium powinni postępować zgodnie z akceptowalnymi 
procedurami dotyczącymi obsługi i utylizacji materiału będącego 
zagrożeniem biologicznym 

Ostrzeżenie 
dotyczące 
zagrożenia 
biologicznego, 
zespół czujnika 

Pomimo tego, że jednorazowy zespół czujnika AST jest urządzeniem 
szczelnym, powierzchnie i zawartość zespołu należy uważać za 
potencjalnie będące zagrożeniem biologicznym.  W trakcie obsługi 
jednorazowego zespołu czujnika AST wykwalifikowani pracownicy 
laboratorium powinni przestrzegać akceptowalnych procedur, w tym 
stosować rękawice ochronne.   

Ostrzeżenie 
dotyczące 
zagrożenia 
biologicznego, 
stosowany test 
czujnika 

Pomimo tego, że jednorazowy zespół czujnika AST jest urządzeniem 
szczelnym, powierzchnie i zawartość zespołu należy uważać za 
potencjalnie będące zagrożeniem biologicznym.  Membrany czujnika 
nigdy nie wolno przebijać, natomiast zespołu czujnika AST nigdy nie 
wolno w żaden sposób otwierać ani demontować.  Zużyte zespoły 
należy utylizować wraz z innymi odpadami niebezpiecznymi 
biologicznie według akceptowalnych procedur laboratoryjnych.   

Niebezpieczeństwo 
pożaru 

Po zgrzewaniu zespołu czujnika nigdy nie wolno poddawać 
ponownemu przetwarzaniu.  Jeśli zgrzewany zespół wydaje się 
nieprawidłowo zespolony lub niewłaściwie wyrównany, należy 
przygotować i załadować nowy roztwór próbki, a wadliwy zespół 
należy wyrzucić wraz z innymi odpadami niebezpiecznymi 
biologicznie, przestrzegając akceptowanych procedur 
laboratoryjnych. 

Alert Elementy zgrzewarki Reveal Sealer są podgrzewane.  W celu 
oszczędności energii i skrócenia czasu cyklu pracy zgrzewarki, 
szuflada zgrzewarki powinna być zamknięta, z wyjątkiem ładowania 
lub rozładowywania zestawów próbek.  

Zagrożenie 
biologiczne i 
zagrożenie 
elektryczne 

Istnieje możliwość, że elementy obudowy lub wnętrza szuflady 
zgrzewarki mogą zostać zanieczyszczone roztworami próbek lub 
innym płynem potencjalnie niebezpiecznym biologicznie.  W celu 
wyczyszczenia elementów szuflady, urządzenie należy wyłączyć, 
odłączyć od zasilania i odczekać, aż ulegnie schłodzeniu.  
Czyszczenie powierzchni należy wykonywać alkoholem lub 
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roztworem chloru i miękką szmatką, według akceptowalnych 
procedur laboratoryjnych.  Urządzenie wyposażone jest we wrażliwe 
elementy elektroniczne. Należy postępować ostrożnie i nigdy nie 
rozpylać środków czyszczących do wnętrza urządzenia przez otwór 
szuflady, otwory wentylacyjne lub w jakikolwiek inny sposób.  
Rozpylanie jakichkolwiek płynów na urządzenie skutkować będzie 
utratą gwarancji.  W przypadku zanieczyszczenia wnętrza 
urządzenia należy je wycofać z eksploatacji i skontaktować się z 
przedstawicielami serwisu producenta, aby uzgodnić odkażanie 
wnętrza i dokonanie przeglądu.   

Alert dotyczący 
temperatury 

Wewnętrzna komora zgrzewarki jest komorą ogrzewaną i jej 
temperatura jest precyzyjnie regulowana.  W celu oszczędzenia 
energii i zapewnienia prawidłowego działania systemu, operator 
powinien ograniczyć czas, przez jaki szuflada na przyrządy jest 
otwarta podczas jej załadowywania/rozładowywania.   

Alert dotyczący 
obsługi czujnika 

Czujnik Reveal AST jest bardzo wrażliwy na zanieczyszczenia i 
oddziaływanie otaczającego powietrza, wody lub substancji 
chemicznych.  Panelu czujnika nie należy otwierać do momentu, aż 
próbka nie będzie przygotowana, a płytka nie będzie gotowa do 
zgrzewania.  Jeśli nie może zostać użyty w ciągu 30 minut po 
otwarciu, należy go wyrzucić.  W trakcie obsługi czujników 
operatorzy powinni zawsze stosować czyste rękawice nitrylowe bez 
pudru.  Czujnik należy chwytać wyłącznie za plastikową ramkę i nie 
dotykać membrany. Nie wolno dopuścić do rozpryskiwania się 
substancji chemicznych lub cieczy w pobliżu odsłoniętego czujnika.  

Nie wolno używać uszkodzonych czujników lub których opakowanie 
uległo przedziurawieniu lub uszkodzeniu. 

Alert dotyczący 
obsługi zespołu 
czujnika 

Czas jest istotny w przypadku zespolonego zespołu próbki.  W ciągu 
piętnastu minut od ukończenia cyklu pracy zgrzewarki jednorazowy 
zespół należy umieścić w przyrządzie Reveal w celu uzyskania 
najdokładniejszych wyników. 

Alert dotyczący 
terminu ważności, 
czujnik AST 

Czujnik AST jest elementem, który łatwo ulega zepsuciu.  Przed 
użyciem należy potwierdzić, że nie doszło do upływu terminu 
ważności wskazanego przez producenta.  Zastosowanie 
przeterminowanego czujnika lub czujników, które uległy uszkodzeniu 
lub zostały poddane działaniu nadmiernego ciepła podczas 
przechowywania, skutkować będzie niedokładnymi wynikami.   

Etap ładowania 
zgrzewarki, alert 

Należy zadbać, aby elementy zespołu czujnika AST w szufladzie 
zgrzewarki były prawidłowo wyrównane i zespół należy ustawić 
płasko w pojemniku szuflady.  W celu zamknięcia szuflady 
zgrzewarki nigdy nie wolno stosować siły. 
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Niebezpieczeństwo 
przytrzaśnięcia 
palca, Zgrzewarka 

W trakcie zamykania szuflady zgrzewarki należy zachować 
ostrożność w celu uniknięcia przytrzaśnięcia lub zakleszczenia 
palców.  
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Konfiguracja i montaż 

Po dostawie zgrzewarka SPECIFIC REVEAL SEALER musi zostać zamontowana przez 

wykwalifikowanego serwisanta firmy Specific Diagnostics. Po dostawie zgrzewarkę SPECIFIC REVEAL 

SEALER należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń, jakie mogły wystąpić w trakcie transportu. Należy 

wykonać zdjęcia i natychmiast zgłaszać wszelkie uszkodzenia firmie transportowej i firmie Special 

Diagnostics. Podpisanie dokumentów przesyłki zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER oznacza 

przejęcie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia, do których może dojść przed montażem. 

 

Wymagania dotyczące układów elektrycznych 

Zalecana wartość znamionowa zasilania elektrycznego zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER to 85-264 

VAC 

 

Wymagania dotyczące uziemienia 

 
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, 

urządzenie wolno podłączać wyłącznie do sieciowego źródła zasilania z uziemieniem 

ochronnym. 

 

Zgrzewarka SPECIFIC REVEAL SEALER musi być uziemiona elektrycznie. W przypadku awarii 

elektrycznej uziemienie zapewnia ścieżkę najmniejszego oporu dla prądu elektrycznego w celu 

ograniczenia ryzyka porażenia prądem. Kabel zasilający zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER 

wyposażony jest w wtyczkę z uziemieniem. Wtyczkę tę trzeba podłączyć do odpowiedniego gniazdka, 

które musi być prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie z aktualnymi Krajowymi Normami 

Elektrycznymi, a także wszelkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami. W przypadku wątpliwości 

dotyczących tych wymagań należy skontaktować się z firmą Specific Diagnostics lub wykwalifikowanym 

elektrykiem. 
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Wymagania dotyczące lokalizacji 

Konstrukcyjnie powierzchnia powinna być solidna. Powierzchnia powinna być równa w celu zapewnienia 

minimalnego zginania ramy zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER. Odległość zgrzewarki SPECIFIC 

REVEAL SEALER od prawidłowego gniazdka elektrycznego musi wynosić 122 cm. W przypadku 

planowanego przedłużenia kabla należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub firmą 

Specific Diagnostics. Należy upewnić się, że po obu stronach zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER 

pozostawiono co najmniej odstęp 5 cali. Za zgrzewarką SPECIFIC REVEAL SEALER należy pozostawić 

co najmniej odstęp 5 cali w celu umożliwienia dostępu do elektroniki i włącznika/wyłącznika zasilania oraz 

umożliwienia wentylacji powietrza z wentylatora wyciągowego. 

 

Specyfikacje dotyczące montażu zgrzewarki Specific Diagnostics SPECIFIC 
REVEAL SEALER® 
 

Zgrzewarka Reveal jest dostarczana w drewnianej skrzyni. Zgrzewarka jest zapakowana w plastikową torbę 

ochronną, a w zestawie znajduje się także małe pudełko z tektury falistej zawierające kable do urządzenia. 

 

Przy odbiorze użytkownik powinien dokładnie sprawdzić zawartość opakowania i zapisać informacje dotyczące 

wszelkich uszkodzeń opakowania lub palety podczas transportu.  Uszkodzenia podczas transportu należy 

natychmiast zgłaszać do przewoźnika i do firmy Specific Diagnostics.   

 

Znajdź i uprzątnij miejsce do instalacji zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER. Zgrzewarka SPECIFIC 

REVEAL SEALER jest ciężka i należy ją montować na solidnym, płaskim i równym blacie lub powierzchni w 

miejscu, które znajduje się z dala od drgających lub obracających się urządzeń. Należy ją montować w 

miejscu, gdzie nie dojdzie do kolizji z pracownikami lub gdzie przednią szufladę ładunkową będzie można 

całkowicie otworzyć, nie utrudniając ruchu w laboratorium lub innych czynności.    

 

W celu uzyskania najlepszych wyników zgrzewarkę SPECIFIC REVEAL SEALER należy ustawić z dala od 

źródeł zimnego powietrza, takich jak okna lub otwory wentylacyjne klimatyzacji. 

 

 Wskazówka z ostrzeżeniem – nie uderzać w zgrzewarkę 

 Wskazówka z ostrzeżeniem – zgrzewarkę należy umieścić z dala od ruchu pracowników  

 

 Ostrzeżenie przed wysoką temperaturą – nie umieszczać gorących przedmiotów w pobliżu zgrzewarki 

 Ostrzeżenie przed wysoką temperaturą – na górze ani w pobliżu zgrzewarki nie wolno umieszczać 

przedmiotów wrażliwych na temperaturę 

 Ostrzeżenie przed wysoką temperaturą – nie wolno blokować otworów wentylacyjnych 
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Zgrzewarkę SPECIFIC REVEAL SEALER należy wyjąć z drewnianej skrzyni transportowej. 

Pudełko z akcesoriami i dokumentacją należy wyjąć i odłożyć na bok. Do wyjęcia zgrzewarki z opakowania i 

plastikowej torby ochronnej oraz ustawienia jej na blacie potrzebne są co najmniej dwie osoby.   

 

 

Wyjmij plastikową torebkę z urządzenia i sprawdź, czy nie doszło do kosmetycznych uszkodzeń lub innych 

uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu.  Zapisz informacje dotyczące wszelkich uszkodzeń i 

wykonaj zdjęcia wszystkich niepokojących elementów.   

Ze zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER należy zdjąć całą piankę i taśmę transportową. 

Z tyłu zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER należy podłączyć dostarczony kabel zasilający i należy go 

podłączyć do wymaganego źródła zasilania. 

Transport zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER 

W trakcie przenoszenia zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER z miejsca na miejsce należy 

zapewnić pomoc ze strony dwóch osób. Należy upewnić się, że spełnione są wymagania 

dotyczące umiejscowienia zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER.  
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Elementy zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER 

Na poniższych zdjęciach wskazano elementy kluczowe do obsługi zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER 

 

 

 

 

F1 Przycisk polecenia — ten przycisk służy do otwierania szuflady ładunkowej w celu 
załadowania elementów zespołu czujnika do zgrzewania 
Kontrolka stanu przycisku polecenia — Kolory wyświetlane na podświetlonej kontrolce stanu 
wokół przycisk polecenia, sygnalizują stan pracy zgrzewarki Reveal. 

F2 Szuflada ładunkowa, Elementy zespołu czujnika są ładowane do przenośnika 
zamocowanego wewnątrz szuflady ładunkowej.  Po zamknięciu szuflady ładunkowej z 
załadowanymi jednorazowymi elementami czujnika automatycznie rozpocznie się cykl 
zgrzewania.  Po zakończeniu cyklu zgrzewania szuflada otwiera się w celu usunięcia 
zakończonego zespołu czujnika. 

Odbiornik płytek („pojemnik na jajka”) — Pojemnik na jajka utrzymuje napełnioną część 
płytki do badania leków AST zespołu czujnika w położeniu do rozpoczęcia cyklu 
zgrzewania. 

 
  

F1 

F2 
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R1 Przycisk WŁ./WYŁ. zasilania 

R2 Bezpiecznik 

R3 Czujnik temperatury 

R4 Przełącznik resetowania 

R5 Port USB 

R6 Połączenie Ethernet 

R7 Wentylator chłodzący 1 

R8 Etykieta wyrobu 

R9 Wentylator chłodzący 2 

R10 Gniazdo zasilania 

  

R8 

R6 

R7 

R5 

R4 

R3 

R2 

R1 

Etykieta 
wyrobu 

R9 
R10 
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Obsługa 

Uwaga: Instrukcje obsługi przedstawione poniżej mają być wykonywane przez przeszkolonego technika 
laboratoryjnego lub pod jego nadzorem. Należy upewnić się, że system został zainstalowany zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w Karcie instrukcji dotyczących pakowania i rozpakowywania dostarczonej w 
momencie wysyłki. 

 

Włączanie zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER 
 

1. Wyłącznik zasilania (R1) znajduje się z tyłu zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER. Włącz, aby 

uruchomić system i oprogramowanie.  

2. System jest gotowy, gdy kontrolka stanu (F1) świeci się na ZIELONO. 

Jeśli podczas uruchamiania wystąpi błąd, przednia kontrolka LED (F1) zgrzewarki SPECIFIC REVEAL 

SEALER będzie wskazywać błąd za pomocą określonego koloru lub schematu świecenia. Potrzebne 

informacje i opis odpowiednich działań znajdują się w rozdziale dotyczącym rozwiązywania problemów. 

 
 

Ładowanie i rozładowywanie panelu SPECIFIC REVEAL SENSOR PANEL w 
zgrzewarce SPECIFIC REVEAL SEALER. 
 

1. Przed rozpoczęciem zgrzewania należy upewnić się, że 

kontrolka LED (F2) świeci się stałym ZIELONYM światłem. Jeśli 

urządzenie nie jest włączone, należy upewnić się, że do 

przyrządu zostało podłączone zasilanie. W przypadku gdy 

WŁĄCZONE jest zasilanie, a ZIELONA kontrolka nie świeci się 

światłem ciągłym, należy zapoznać się z informacjami 

zawartymi w rozdziale dotyczącym rozwiązywania problemów w 

tej instrukcji. 

2. Jeśli kontrolka LED świeci się na ZIELONO, należy nacisnąć 

przycisk polecenia (F1) znajdujący się na przednim panelu 

zgrzewarki w celu otwarcia szuflady ładunkowej (F2). 
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3. Zatrzask szuflady zwolni się i szuflada zostanie otwarta. Aby 

uzyskać dostęp do PŁYTY PODSTAWY, należy pociągnąć 

szufladę w celu jej pełnego otwarcia. 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU DO ZGRZEWARKI 

NIGDY NIE WOLNO WKŁADAĆ ŻADNYCH ELEMENTÓW, Z 

WYJĄTKIEM OKREŚLONYCH ZESPOŁÓW PANELU 

SPECIFIC SENSOR PANEL.  MOŻE TO SPOWODOWAĆ 

ZAGROŻENIE POŻAROWE, USZKODZENIE ZGRZEWARKI I 

UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI. 

4. Informacje dotyczące prawidłowego przygotowania panelu 

REVEAL SENSOR PANEL i panelu AST PANEL znajdują się w 

instrukcji obsługi panelu REVEAL SENSOR PANEL. 

5. Przy całkowicie otwartej szufladzie należy umieścić panel 

REVEAL SENSOR PANEL i AST PANEL na PŁYCIE 

PODSTAWOWEJ , panel REVEAL SENSOR PANEL należy 

trzymać za krawędzie ramy, NIE WOLNO DOTYKAĆ GÓRNEJ 

LUB DOLNEJ CZĘŚCI panelu REVEAL SENSOR PANEL. 

6. Panel REVEAL SENSOR PANEL należy umieścić na górze 

panelu AST PANEL, tak aby wypustka z kodem kreskowym 

znajdowała się po lewej stronie oznaczonej płyty do ładowania 

(stojąc przodem do przyrządu), i należy ją nałożyć nad PŁYTĘ 

PODSTAWOWĄ tak, aby rama czujnika ściśle przylegała do 
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zewnętrznej części PŁYTY PODSTAWOWEJ. 
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7. Należy zamknąć szufladę, aż do momentu, gdy słychać 

będzie KLIKNIĘCIE. Zgrzewarka SPECIFIC REVEAL 

SEALER zgrzeje panel SPECIFIC SENSOR PANEL na 

panelu AST PANEL. Po zakończeniu cyklu zgrzewarka 

SPECIFIC REVEAL SEALER automatycznie zwolni 

szufladę. 

8. Test REVEAL AST ASSAY (panel czujnika zgrzewany na 

górze płyty panelu AST PANEL) zostanie dopasowany do 

PŁYTY PODSTAWOWEJ.  Delikatnie zdejmij test REVEAL 

AST ASSAY z PŁYTKI PODSTAWOWEJ. 

9. Jeżeli kontrola wzrokowa wskazywać będzie na słaby stan 

zgrzewu lub jakiekolwiek uszkodzenie membrany czujnika, 

z próbki początkowej należy wykonać nowy test REVEAL 

AST ASSAY.  NIGDY NIE WOLNO PONOWNIE 

ZGRZEWAĆ TESTU REVEAL AST ASSAY. 

PRZESTROGA: Proces ogrzewania może 

spowodować, że test REVEAL AST ASSAY będzie 

ciepły. 

Jeśli podczas cyklu zgrzewania wystąpi błąd, przednia 

kontrolka LED zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER 

będzie wskazywać błąd za pomocą określonego koloru lub 

schematu świecenia. Potrzebne informacje i opis 

odpowiednich działań znajdują się w rozdziale dotyczącym 

rozwiązywania problemów. 
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10. Proces uszczelniania został zakończony. Proces należy 

powtórzyć w przypadku pozostałych paneli SPECIFIC 

SENSOR PANELS. 

NIE DOTYCZY 

11. Jeśli system nie będzie używany przez dłuższy czas (np. 

zamknięcie laboratorium podczas świąt), zaleca się 

WYŁĄCZENIE głównego zasilania zgrzewarki, obracając 

tylny wyłącznik WŁ./WYŁ. (R1) w położenie WYŁ. 
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Konserwacja, dezynfekcja, ogólne czyszczenie i przegląd 

 

PRZED PODJĘCIEM WSZELKICH CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH KONIECZNE 
JEST WYŁĄCZENIE CAŁEGO ZASILANIA LUB ODŁĄCZENIE URZĄDZENIA OD ZASILANIA 
SIECIOWEGO. 
 

Konserwacja  

Zgrzewarka SPECIFIC REVEAL SEALER wykorzystuje ciepło do zgrzewania elementów z tworzyw 

sztucznych, w związku z czym podczas powtarzania cykli zgrzewania na powierzchni grzejnej mogą 

pojawiać się osady z tworzywa sztucznego i węgla. 

Jeśli użytkownik zauważy oznaki gromadzenia się węgla, uszkodzenia zgrzewu, takie jak widoczne 

puste przestrzenie w normalnym wzorze zgrzewu lub inne oznaki zużycia, należy skontaktować się z 

przedstawicielem serwisu firmy Special Diagnostics w celu uzgodnienia konserwacji/naprawy 

zgrzewarki. 

 

Dezynfekcja 

 

Czyszczenie powierzchni zewnętrznych można wykonywać niestrzępiącą się ściereczką i 70% IPA.  

 

PŁYT DO ŁADOWANIA NIE WOLNO CZYŚCIĆ ŻADNYM ALKOHOLEM ANI ŁATWOPALNYM 

PŁYNEM, GDYŻ TA POWIERZCHNIA JEST PODGRZEWANA 
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Załącznik A: Specyfikacje zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER 

 

 

Wydajność urządzenia Czas cyklu zgrzewania: 60 s 

Wymiary urządzenia Głębokość:  54,6 cm (21,5 cala) 

Szerokość: 25,4 cm (10 cala) 

Wysokość: 43,9 cm (17,3 cala) 

Ciężar:  34 kg (75 lb) 

Zalecane wymiary 
blatu laboratoryjnego 

Minimalny odstęp z tyłu 12,7 cm (5 cali) (odstęp wlotowy wentylatora) 

Minimalny odstęp boczny 12,7 cm (5 cali) 

Minimalny odstęp z przodu 15,7 cm (6 cali) 

Wymiary podstawy zgodne z wymiarami urządzenia 

Warunki środowiskowe Warunki pracy: 

• Temperatura otoczenia od 18C do 28C 

• Wilgotność względna: od 20% do 95% 

 

Znamionowe dane 
elektryczne 

Wymagania dotyczące zasilania: 

• Zalecane: 85-264 VAC, 50-60 HZ 

• Zakres napięcia roboczego AC; 85-264 VAC, 50-60 Hz 

Lokalizacja: Zgrzewarkę SPECIFIC REVEAL SEALER należy zainstalować 

w odległości 183 cm od gniazdka elektrycznego. 

Połączenie elektryczne (USA): Przyrząd wyposażony jest w gniazdo zasilania 

IEC 320-C14. 

Konfiguracja międzynarodowa: Przyrząd wyposażony jest w gniazdo 

zasilania IEC 320-C14.  
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Dodatek B: Opcje i akcesoria 

W celu uzyskania informacji dotyczących cen i składania zamówień należy skontaktować się z 
przedstawicielem handlowym firmy Specific Diagnostics 

 

Dodatek C: Rozwiązywanie problemów 

W większości przypadków naprawy zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER muszą być wykonane przez 

wykwalifikowanego serwisanta firmy Specific Diagnostics. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy 

Special Diagnostics. W poniższej tabeli przedstawiono kolory kontrolki LED wskazującej stan zgrzewarki.  

W niektórych przypadkach DŁUGIE NACIŚNIĘCIE przycisku poleceń (F1) może spowodować 

zresetowanie systemu do stanu funkcjonalnego. 

1. Stałe światło pomarańczowe 

    a. Uruchamianie zgrzewarki. 

    b. Brak ogrzewania lub schładzania. 

    c. Jeśli podczas włączania lub ponownego uruchamiania szuflada jest otwarta  

        zgrzewarka pozostanie w tym stanie aż do zamknięcia. 

2. Migające światło żółte: Temperatura zgrzewarki nie została osiągnięta, wstępne ogrzewanie. 

3. Stałe światło zielone: Osiągnięto temperaturę zgrzewarki i jest ona gotowa do zgrzewania. 

4. Migające światło zielone: Osiągnięto temperaturę zgrzewarki, a szuflada jest otwarta. 

5. Stałe światło niebieskie: Zgrzewarka zgrzewa/prasuje. 

6. Migające światło niebieskie: Zgrzewarka wycofuje się z procesu zgrzewania/prasowania. 

7. Migające światło czerwone 

    a. Stan błędu czerwonego pierścienia 

    b. Poprzez długie naciśnięcie podejmowana jest próba przywrócenia uruchamiania. (stałe światło 
pomarańczowe) 

    c. Jeśli awaria nadal się utrzymuje i miga światło czerwone. 
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Naprawy 

Aby pomoc została udzielona możliwie jak najszybciej, należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie. 

• Jaki jest numer seryjny zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER? Etykieta producenta znajduje 

się na tylnym panelu zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER. 

• Co się stało przed wystąpieniem problemu? 

• Czy problem wystąpił nieoczekiwanie? 

• Czy w miarę upływu czasu doszło do pogorszenia się problemu? 

• W przypadku nietypowego hałasu, czy można ustalić źródło pochodzenia tego hałasu? 

• Czy jakaś osoba korzystała ze zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER w momencie wystąpienia 

problemu? 

• Należy zwrócić uwagę na wszelkie inne znaczące symptomy. 

• Czy kontrolka LED świeci się określonymi kolorami lub schematami świecenia? 

 

Błędy systemu 

Oprogramowanie zgrzewarki SPECIFIC REVEAL SEALER zapewnia wbudowaną funkcję sprawdzania 

błędów w celu upewnienia się, że wszystkie systemy działają zgodnie ze specyfikacją. W przypadku 

wykrycia kontrolka LED (F1) na przednim panelu świeci się określonymi kolorami i schematami 

świecenia. Jeśli jest to widoczne, należy zanotować informacje dotyczące koloru i schematu świecenia 

oraz podać opis okoliczności zdarzenia. 

Błąd może być skutkiem nieoczekiwanej anomalii, do której może dojść w złożonych urządzeniach 

sterowanych komputerowo. W takim przypadku należy cyklicznie włączać i wyłączać zasilanie konsoli 

wyświetlacza. Może to spowodować usunięcie błędu i rozwiązanie problemu. Jeśli błąd będzie nadal 

występować, należy skontaktować się z firmą Specific Diagnostics. Należy zanotować informacje 

dotyczące okoliczności wystąpienia błędu oraz kolor przedniej kontrolki LED.  Należy zapoznać się z 

treścią załącznika C przedstawionego powyżej, w którym podano tabelę kolorów i stanów kontrolek LED. 
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RĘCZNE OTWIERANIE SZUFLADY 

Jeżeli po wykonaniu czynności omówionych w rozdziale dotyczącym rozwiązywania problemów (np. 

DŁUGIE NACIŚNIĘCIE przycisku poleceń - F1) nie doszło do otwarcia szuflady w celu wyjęcia panelu 

czujnika, można przeprowadzić następującą ręczną procedurę w celu otwarcia szuflady: 

1. Przed zwolnieniem zatrzasku szuflady należy wyłączyć zasilanie urządzenia.  

2. Naciśnij zatrzask szuflady, znajdujący się na spodzie urządzenia.   
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Załącznik D: Deklaracja zgodności elektromagnetycznej (EMC) 

Ostrzeżenie: 

• Przenośny i mobilny sprzęt do komunikacji radiowej może wpływać na działanie urządzenia SPECIFIC 

REVEAL SEALER 

• Stosowanie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż określone przez firmę Special Diagnostics 

może skutkować zwiększeniem EMISJI lub zmniejszeniem ODPORNOŚCI URZĄDZENIA. 

• Tego SPRZĘTU nie powinno się używać w sąsiedztwie lub ustawiać w stos z innym 

sprzętem oraz jeśli konieczne jest użycie sąsiedniego lub układanego w stosy sprzętu, 

SPRZĘT powinien być obserwowany w celu sprawdzenia, czy działa normalnie w 

konfiguracji, w której będzie używany. 

 


