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 REVEAL SEALER 

 

 

 

Tento návod obsahuje prevádzkové postupy pre nasledujúci produkt spoločnosti Specific Diagnostics:  

 

SPECIFIC REVEAL SEALER,  

 900-00003 
 

 

 
Len na diagnostické použitie in vitro. 

Len na profesionálne použitie. 
 

Copyright © 2019 by Specific Diagnostics, Inc. Všetky práva vyhradené. 

 
 
Poznámka: V tomto návode sa používa nasledujúci symbol, ktorý upozorňuje na varovania, upozornenia 

alebo prevádzkové postupy, ktoré môžu priamo ovplyvniť bezpečnú prevádzku produktu SPECIFIC 

REVEAL SEALER. Pred použitím produktu SPECIFIC REVEAL SEALER si prečítajte tieto pokyny a 

vyhlásenia. 

 

 
Varovanie. Výstražné vyhlásenie alebo prevádzkový postup, ktorý môže priamo 
ovplyvniť bezpečnú prevádzku. 

 
 

 

    Vyhovujúci produkt  

 

Specific Diagnostics a SPECIFIC REVEAL SEALER sú ochranné známky 

registrované v USA spoločnosťou Specific Diagnostics, Inc. 

Pre používateľov v Európskej únii (nariadenie (EÚ) 2017/746) a krajinách 

s podobnými požiadavkami: Ak by sa pri používaní tejto pomôcky alebo v jeho 

dôsledku vyskytla závažná udalosť, nahláste ju výrobcovi a/alebo jeho 

autorizovanému zástupcovi, ako aj príslušnému miestnemu úradu. 
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Zodpovednosť vlastníka 

Produkt Specific Diagnostics® SPECIFIC REVEAL SEALER™ bude fungovať tak, ako je popísané v tomto 

návode a na sprievodných štítkoch a/alebo vložkách, ak sa bude prevádzkovať, udržiavať a opravovať v 

súlade s poskytnutými pokynmi. Produkt SPECIFIC REVEAL SEALER je potrebné pravidelne 

kontrolovať, ako je popísané v tomto návode. Chybný produkt SPECIFIC REVEAL SEALER by sa nemal 

používať. Časti, ktoré sú pokazené, chýbajú, sú zjavne opotrebované, zdeformované alebo 

kontaminované, by sa mali okamžite vymeniť. Ak by bola takáto oprava alebo výmena nevyhnutná, 

odporúča sa, aby ste o servis požiadali spoločnosť Specific Diagnostics, Inc. Produkt SPECIFIC REVEAL 

SEALER alebo ktorákoľvek z jeho častí by sa mala opraviť iba v súlade s pokynmi poskytnutými 

spoločnosťou Specific Diagnostics, Inc., autorizovanými zástupcami spoločnosti Specific Diagnostics, Inc. 

alebo vyškoleným personálom spoločnosti Specific Diagnostics, Inc. Produkt SPECIFIC REVEAL 

SEALER sa nesmie meniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Specific Diagnostics, 

Inc. 

Vlastník tohto produktu nesie výhradnú zodpovednosť za akúkoľvek poruchu, ktorá vznikne v 

dôsledku nesprávneho používania, chybnej údržby, nesprávnej opravy, poškodenia alebo zmeny 

vykonanej kýmkoľvek iným ako autorizovanými zástupcami spoločnosti Specific Diagnostics, Inc. 

Akákoľvek neoprávnená údržba, opravy alebo úpravy zariadenia môžu viesť k zrušeniu platnosti 

záruky na produkt SPECIFIC REVEAL SEALER. 

 

Kontaktné informácie spoločnosti Specific Diagnostics 

Spoločnosť Specific Diagnostics rada odpovie na vaše otázky a pripomienky. Ak máte akékoľvek otázky alebo 
pripomienky, kontaktujte náš tím servisu a podpory. 

 
Sídlo, servis a podpora spoločnosti Specific Diagnostics 
130 Baytech Dr 
San Jose, CA 95134 
www.Specificdx.com 
650.938.2030 

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

Ak potrebujete informácie o produktoch a našich novinkách, navštívte nás online na adrese 

https://specificdx.com/. Pre zákaznícku podporu nám pošlite e-mail na adresu 

customerservice@specificdx.com.

http://www.specificdx.com/
http://www.qarad.com/
https://specificdx.com/
mailto:customerservice@specificdx.com
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Indikácie a kontraindikácie na použitie 

Vyhlásenie o zamýšľanom použití 

SPECIFIC REVEAL SEALER od spoločnosti Specific Diagnostics zabezpečuje tepelné privarenie 

produktu SPECIFIC REVEAL SENSOR PANEL k produktu AST PANEL. Reveal Sealer je stolové 

zariadenie, ktoré sa používa na zostavenie snímačových a liekových doštičiek AST, čím sa tvoria 

jednotlivé testovacie jamky v jednorazovom AST. 

 

Indikácie na použitie 
• Produkt SPECIFIC REVEAL SEALER sa nepoužíva na žiadnu analýzu alebo interpretáciu 

výsledkov testov.  
 

Opatrenia pri používaní 
• Po utesnení zohrejte povrch doštičky REVEAL AST ASSAY. 

• Bod privretia počas zatvárania zásuvky. 

 

Kontraindikácie na použitie 
• Produkt SPECIFIC REVEAL SENSOR PANEL sa nesmie používať na iné ako tepelné zváranie na 

96-jamkový produkt AST PANEL. 
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Bezpečnosť: Varovania a upozornenia 

Pred použitím produktu SPECIFIC REVEAL SEALER si prečítajte tento návod. 

 

NEBEZPEČENSTVO: Bezprostredne nebezpečná situácia, ktorej je potrebné sa 

vyhnúť a ktorá bude mať za následok vážne zranenie alebo smrť. 

 

• Neupravujte elektrickú zástrčku produktu SPECIFIC REVEAL SEALER. Produkt SPECIFIC 

REVEAL SEALER je vybavený odnímateľným napájacím káblom. 

• Nepoužívajte žiadne elektrické adaptéry. Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom. 

• Pred použitím akéhokoľvek predlžovacieho kábla sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom. Dlhé 

predlžovacie káble môžu spôsobiť pokles napätia v produkte SPECIFIC REVEAL SEALER, čo 

môže spôsobiť nesprávne fungovanie. Spoločnosť Specific Diagnostics poskytuje napájací kábel s 

dĺžkou 121,9 cm (4 stopy). 

• Produkt SPECIFIC REVEAL SEALER nepoužívajte v mokrom alebo vlhkom prostredí. 

• Pred čistením alebo servisom vždy odpojte produkt SPECIFIC REVEAL SEALER. 

• Počas čistenia nenamáčajte žiadnu časť produktu SPECIFIC REVEAL SEALER do tekutiny; 

použite rozprašovač alebo vlhkú handričku. Udržujte všetky tekutiny mimo dosahu elektrických 

komponentov. Pred čistením a údržbou vždy odpojte produkt SPECIFIC REVEAL SEALER. 

• Servis by mal vykonávať autorizovaný technik spoločnosti Specific Diagnostics. Servis 

neautorizovanými technikmi spoločnosti Specific Diagnostics ruší platnosť záruky. Skôr ako sa vy 

alebo elektrikár pokúsite o akúkoľvek údržbu, kontaktujte spoločnosť Specific Diagnostics. 

• Na žiadnu časť produktu SPECIFIC REVEAL SEALER neumiestňujte žiadne tekutiny. 

• Po inštalácii neodpájajte ani nemeňte žiadnu vnútornú kabeláž produktu SPECIFIC REVEAL SEALER. 
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VÝSTRAHA: Potenciálne nebezpečná situácia, ktorej je potrebné sa vyhnúť a ktorá 
môže viesť k ľahkému alebo stredne ťažkému zraneniu. 

 
• Postavte a používajte produkt SPECIFIC REVEAL SEALER na pevnom, rovnom povrchu. 

• Ruky držte ďalej od zásuvky, aby ste zabránili ich privretiu. 

• Držte ruky mimo dosahu všetkých pohyblivých častí. 

• Bezpečnosť a integritu produktu SPECIFIC REVEAL SEALER je možné zachovať len vtedy, keď je 

produkt SPECIFIC REVEAL SEALER pravidelne kontrolovaný z hľadiska poškodenia a 

opotrebovania a je riadne opravený. Za zabezpečenie pravidelnej údržby zodpovedá výlučne 

používateľ/majiteľ alebo prevádzkovateľ zariadenia. Opotrebované alebo poškodené komponenty 

musia byť okamžite vymenené a produkt SPECIFIC REVEAL SEALER musí byť vyradený z 

prevádzky až do vykonania opravy. Na údržbu a opravu produktu SPECIFIC REVEAL SEALER by 

sa mali používať iba výrobcom dodané alebo schválené komponenty. 

SYMBOL 

 

TEXT VAROVANIA ALEBO UPOZORNENIA 

HI VOLT (Vysoké 
napätie), Sealer 

Nebezpečenstvo úrazu vysokým napätím – Neodstraňujte ani 
neuvoľňujte kryty.  Žiadne diely opraviteľné používateľom.  Prístroj 
by mal byť pripojený k správne uzemnenej elektrickej zásuvke. Do 
otvoru zásuvky nevkladajte prsty ani iné cudzie predmety.   

Nebezpečenstvo 
popálenia/požiaru, 
Sealer 

Produkt Sealer má veľmi horúce pohyblivé prvky.  Neotvárajte ani 
neuvoľňujte kryty.  Žiadne diely opraviteľné používateľom.  
Nevkladajte prsty ani iné cudzie predmety do zásuvky alebo 
predného otvoru zásuvky 

Nebezpečenstvo 
rozdrvenia, Sealer 

Produkt Sealer má pohyblivé prvky, ktoré predstavujú potenciálne 
nebezpečenstvo rozdrvenia.  Do zásuvky produktu Sealer alebo cez 
otvor zásuvky nikdy nevkladajte nič okrem zostáv snímačov 
schválených výrobcom.   

Nebezpečenstvo 
prevrátenia, Sealer 

Produkt Reveal Sealer by mal byť inštalovaný na pevnom a rovnom 
stole s dostatočným priestorom pre vetracie otvory a otvor zásuvky.  
Aby sa predišlo nebezpečnému riziku prevrátenia, mal by byť 
produkt Sealer umiestnený na mieste, kde doňho nebude narážať 
personál alebo vybavenie, kde otvorená zásuvka nebude brániť 
pohybu personálu a mimo oblastí s pohybom osôb.  Neklaďte 
predmety na vrchnú časť produktu Reveal Sealer. 

Nebezpečenstvo 
zahrievania, Sealer 

produkt Sealer má vyhrievané prvky a kryt jednotky sa môže veľmi 
zohriať.  Nikdy neumiestňujte predmety citlivé na teplo alebo 
horľavé/prchavé predmety do blízkosti produktu Sealer alebo na vrch 
jeho krytu. 
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Upozornenie na 
prehriatie 

Aby sa predišlo prehriatiu, všetky nasávacie a vetracie otvory 
jednotky by mali byť bez prekážok a filtre nasávaného vzduchu by sa 
mali udržiavať čisté.. 

Varovanie pred 
biologickým 
nebezpečenstvom, 
snímače 

Pri príprave vzoriek by sa všetky suspenzie organizmov mali 
považovať za potenciálne infekčnú biologicky nebezpečnú tekutinu.  
Kvalifikovaný laboratórny personál by mal používať prijateľné 
postupy na manipuláciu a likvidáciu biologicky nebezpečného 
materiálu 

Varovanie pred 
biologickým 
nebezpečenstvom, 
zostava snímača 

Hoci je jednorazová zostava snímača AST zapečatenou jednotkou, 
povrchy a obsah zostavy by sa mali považovať za potenciálne 
biologicky nebezpečné.  Kvalifikovaný laboratórny personál by mal 
pri manipulácii s jednorazovou zostavou snímača AST používať 
prijateľné postupy vrátane používania ochranných rukavíc.   

Upozornenie na 
biologické 
nebezpečenstvo, 
použitý snímačový 
test 

Hoci je jednorazová zostava snímača AST zapečatenou jednotkou, 
povrchy a obsah zostavy by sa mali považovať za potenciálne 
biologicky nebezpečné.  Nikdy neprepichujte membránu snímača ani 
inak neotvárajte ani nerozoberajte zostavu snímača AST.  Použité 
zostavy by sa mali zlikvidovať spolu s iným biologicky nebezpečným 
odpadom v súlade s prijateľnými laboratórnymi postupmi.   

Nebezpečenstvo 
požiaru 

Zostavu snímača po zváraní nikdy nespracúvajte.  Ak sa zváraná 
zostava javí ako nesprávne utesnená alebo nesprávne zarovnaná, 
treba pripraviť a vložiť nový roztok vzorky a chybnú zostavu 
zlikvidovať spolu s iným biologicky nebezpečným odpadom v súlade 
s prijateľnými laboratórnymi postupmi. 

Upozornenie Prvky produktu Reveal Sealer sú zohrievané.  Aby sa šetrila energia 
a skrátili sa časy cyklu produktu Sealer, zásuvka produktu Sealer by 
mala zostať zatvorená, s výnimkou vkladania alebo vyberania zostáv 
vzoriek.  

Biologické a 
elektrické 
nebezpečenstvo 

Je možné, že vnútorné prvky krytu alebo zásuvky produktu Sealer sa 
môžu kontaminovať roztokmi vzoriek alebo inou potenciálne 
biologicky nebezpečnou tekutinou.  Na čistenie súčastí zásuvky je 
potrebné jednotku vypnúť a odpojiť od napájania a nechať 
vychladnúť.  Povrchy možno čistiť alkoholom alebo chlórovaným 
roztokom a mäkkou handričkou podľa prijateľných laboratórnych 
postupov.  Jednotka obsahuje citlivé elektronické prvky a je potrebné 
dbať na to, aby ste nikdy nestriekali čistiace roztoky do vnútra 
jednotky cez otvor zásuvky, vetracie otvory alebo iným spôsobom.  
Striekanie tekutín akéhokoľvek typu do jednotky spôsobí stratu 
platnosti záruky.  Ak dôjde ku kontaminácii vnútra jednotky, mala by 
sa vyradiť z prevádzky a mali by ste kontaktovať servisných 
zástupcov výrobcu, aby zabezpečili dekontamináciu a kontrolu 
interiéru.   
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Upozornenie na 
teplotu 

Vnútorná priehradka produktu Sealer je vyhrievaná a teplota je tu 
presne regulovaná.  Aby sa ušetrila energia a zabezpečila správna 
funkcia systému, obsluha by mala obmedziť čas, počas ktorého je 
zásuvka na nástroje otvorená na vkladanie/vykladanie.   

Upozornenie na 
manipuláciu so 
snímačom 

Snímač Reveal AST je veľmi citlivý na kontamináciu a vystavenie 
okolitému vzduchu, vode alebo chemikáliám.  Snímačový panel by 
sa nemal otvárať, kým nie je pripravená vzorka a doštička pripravená 
na utesnenie.  Ak ho nemožno použiť do 30 minút od otvorenia, je 
potrebného zlikvidovať.  Pri manipulácii so snímačmi by mala 
obsluha vždy nosiť čisté nitrilové rukavice bez prášku.  Snímač držte 
iba za plastový rám a nedotýkajte sa membrány a nedovoľte, aby sa 
do blízkosti odkrytého snímača dostali chemikálie alebo tekutiny.  

Nepoužívajte snímače, ktoré sú poškodené alebo tam, kde došlo k 
prepichnutiu alebo poškodeniu obalu snímača. 

Upozornenie na 
manipuláciu so 
zostavou snímača 

Zapečatená zostava vzorky je citlivá na čas.  Na zabezpečenie čo 
najpresnejších výsledkov by sa jednorazová súprava mala vložiť do 
prístroja Reveal do pätnástich minút po skončení cyklu produktu 
Sealer. 

Upozornenie na 
exspiráciu, snímač 
AST 

Snímač AST je položka podliehajúca skaze.  Pred použitím sa 
uistite, či nie je položka po dátume exspirácie výrobcu.  Použitie 
snímača po uplynutí jeho životnosti alebo snímačov, ktoré boli 
poškodené alebo vystavené nadmernému teplu pri skladovaní, bude 
mať za následok nepresné výsledky.   

Krok načítania 
produktu Sealer, 
upozornenie 

Dávajte pozor, aby ste správne zarovnali komponenty zostavy 
snímača AST v zásuvke produktu Sealer a umiestnili zostavu 
naplocho do prepravky na vajíčka.  Nikdy nezatvárajte zásuvku 
zváračky násilím. 

Nebezpečenstvo 
privretia prstov, 
Sealer 

Pri zatváraní zásuviek prístroja Sealer buďte opatrní, aby ste predišli 
privretiu alebo zaseknutiu prstov.  
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Nastavenie a inštalácia 

Produkt SPECIFIC REVEAL SEALER nainštaluje kvalifikovaný technik spoločnosti Specific Diagnostics 

po jeho dodaní. Uistite sa, že ste pri dodaní skontrolovali produkt SPECIFIC REVEAL SEALER, či 

nedošlo k jeho poškodeniu, ku ktorému mohlo dôjsť počas prepravy. Urobte fotografie a akékoľvek 

poškodenie okamžite nahláste prepravnej spoločnosti a spoločnosti Specific Diagnostics. Keď podpíšete 

zásielku vášho produktu SPECIFIC REVEAL SEALER, preberáte zodpovednosť za akékoľvek 

poškodenie, ktoré môže nastať pred inštaláciou. 

 

Elektrické požiadavky 

Odporúčané elektrické napájanie pre produkt SPECIFIC REVEAL SEALER je 85-264 VAC. 

 

Požiadavky na uzemnenie 

 
VAROVANIE: Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, toto zariadenie môže byť 

pripojené iba k napájacej sieti s ochranným uzemnením. 

 

Produkt SPECIFIC REVEAL SEALER musí byť elektricky uzemnený. Ak dôjde k elektrickej poruche, 

uzemnenie poskytuje cestu najmenšieho odporu pre elektrický prúd, aby sa znížilo riziko zasiahnutia 

elektrickým prúdom. Napájací kábel produktu SPECIFIC REVEAL SEALER obsahuje uzemnenú 

zástrčku. Táto zástrčka musí byť zapojená do vhodnej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a 

uzemnená v súlade s aktuálnym národným elektrickým predpisom, ako aj so všetkými miestnymi 

predpismi a nariadeniami. Ak si týmito požiadavkami nie ste istí, kontaktujte spoločnosť Specific 

Diagnostics alebo kvalifikovaného elektrikára. 
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Požiadavky na miesto 

Povrch by mal mať štrukturálne vhodným povrchom. Povrch by mal byť rovný, aby sa zabezpečilo 

minimálne ohýbanie rámu SPECIFIC REVEAL SEALER. Produkt SPECIFIC REVEAL SEALER sa musí 

nachádzať do 121,9 cm (4 stôp) od správnej elektrickej zásuvky. Ak máte v pláne nejakým spôsobom 

predĺžiť kábel, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára alebo na špecifickú diagnostiku. Dbajte na to, aby 

ste na každej strane produktu SPECIFIC REVEAL SEALER nechali aspoň 12,7 cm (5 palcov). 

Ponechajte aspoň 12,7 cm (5 palcov) za produktom SPECIFIC REVEAL SEALER aby ste umožnili 

prístup k elektronike a vypínaču napájania a umožnili ventiláciu vzduchu z vetracieho ventilátora. 

 

Špecifikácie inštalácie produktu SPECIFIC REVEAL SEALER® od spoločnosti 
Specific Diagnostics 
 

Produkt Reveal Sealer sa dodáva zabalený v drevenej debne. Jednotka Sealer zabalená v plastovom 

ochrannom vrecku, ako aj malá vlnitá krabica na príslušenstvo obsahujúca káble jednotky. 

 

Používateľ by mal pri prevzatí starostlivo skontrolovať obal a zaznamenať akékoľvek poškodenie prepravky 

alebo manipuláciu s obalom alebo paletou.  Okamžite nahláste poškodenie pri preprave odosielateľovi a 

spoločnosti Specific Diagnostics.   

 

Nájdite a vyčistite miesto pre inštaláciu produktu SPECIFIC REVEAL SEALER. Produkt SPECIFIC REVEAL 

SEALER je ťažký a mal by byť inštalovaný na pevnom plochom a rovnom stole alebo povrchu na mieste, ktoré 

nie je vystavené vibrujúcim alebo rotujúcim zariadeniam a kde doňho nebude narážať personál a kde je možné 

úplne otvoriť prednú nakladaciu zásuvku bez obmedzovania laboratórnych prác alebo iných činností.    

 

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by mal byť produkt SPECIFIC REVEAL SEALER umiestnený ďaleko od 

studeného vzduchu, ako sú okná alebo otvory klimatizácie. 

 

 Varovanie - nenarážajte do produktu Sealer 

 Varovanie - umiestnite produkt Sealer mimo premávky  

 

 Varovanie pred teplom - do blízkosti produktu Sealer nedávajte horúce veci 

 Varovanie pred teplom - neumiestňujte predmety citlivé na teplotu na hornú časť alebo do blízkosti 

produktu Sealer 

 Varovanie pred teplom - neblokujte vetracie otvory 

 

Z drevenej prepravnej debny vyberte SPECIFIC REVEAL SEALER. 

Vyberte a odložte škatuľu s príslušenstvom a dokumenty. Dve alebo viaceré osoby by mali vybrať produkt 
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 REVEAL SEALER 

 

Sealer z puzdra a jeho ochranného plastového vrecka a položiť ho na pracovný stôl.   

 

 

Vyberte plastové vrecko z jednotky a skontrolujte kozmetické alebo iné poškodenie pri preprave.  

Zaznamenajte akékoľvek poškodenie a urobte fotografie všetkého, čoho sa to týka.   

Odstráňte všetku prepravnú penu a lepiacu pásku z produktu SPECIFIC REVEAL SEALER. 

Pripojte dodaný napájací kábel k zadnej časti produktu SPECIFIC REVEAL SEALER a k požadovanému 

zdroju napájania. 

Preprava produktu SPECIFIC REVEAL SEALER 

Pri presúvaní produktu SPECIFIC REVEAL SEALER medzi jednotlivými miestami použite dve 

osoby. Uistite sa, že sú dodržané požiadavky na umiestnenie produktu SPECIFIC REVEAL 

SEALER.  
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Komponenty produktu SPECIFIC REVEAL SEALER 

Kľúčové komponenty na ovládanie produktu SPECIFIC REVEAL SEALER sú označené na fotografiách 
nižšie. 

 

 

 

 

F1 Príkazové tlačidlo - toto tlačidlo sa používa na otvorenie nakladacej zásuvky na vloženie 
komponentov zostavy snímača pre utesnenie. 
Kontrolka stavu príkazového tlačidla – farby zobrazené na osvetlenom indikátore stavu 
okolo príkazového tlačidla signalizujú prevádzkový stav produktu Reveal Sealer. 

F2 Naloženie zásuvkyKomponenty zostavy snímača sa vkladajú do nosiča namontovaného vo 
vnútri nakladacej zásuvky.  Zatvorením nakladacej zásuvky s vloženými jednorazovými 
komponentmi snímača sa automaticky spustí cyklus utesňovania.  Zásuvka sa otvorí na 
konci uzatváracieho cyklu, aby sa odstránila kompletná zostava snímača. 

Prijímač doštičiek („prepravka na vajíčka“) drží naplnenú časť liekovej doštičky AST zostavy 
snímača v polohe pre cyklus utesnenia. 

 
  

F1 

F2 
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R1 Tlačidlo ZAP./VYP. 

R2 Poistka 

R3 Teplotný snímač 

R4 Spínač reštartovania 

R5 USB port 

R6 Ethernetové pripojenie 

R7 Chladiaci ventilátor 1 

R8 Označenie produktu 

R9 Chladiaci ventilátor 2 

R10 Napájacia zásuvka 

  

R8 

R6 

R7 

R5 

R4 

R3 

R2 

R1 

Označenie 
produktu 

R9 
R10 
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Prevádzka 

Poznámka: Nasledujúce prevádzkové pokyny vykonáva vyškolený laboratórny technik alebo sa vykonávajú 
na jeho pokyn. Uistite sa, že systém bol nainštalovaný podľa pokynov na karte s pokynmi na balenie a 
vybalenie, dodanej v čase odoslania. 

 

Zapnutie produktu SPECIFIC REVEAL SEALER 
 

1. Vypínač (R1) sa nachádza na zadnej strane produktu SPECIFIC REVEAL SEALER. Zapnite ho, aby 

ste spustili systém a softvér.  

2. Systém je pripravený, keď sa LED indikátor stavu (F1) rozsvieti ZELENOU farbou. 

Ak sa počas zapínania vyskytne chyba, predný LED indikátor (F1) na produkte SPECIFIC REVEAL 

SEALER indikuje chybu špecifickou farbou a vzorom. Pozrite si časť o riešení problémov v tomto 

návode, kde nájdete referencie a príslušné činnosti. 

 
 

Vkladanie a vyberanie snímačového panelu SPECIFIC REVEAL v produkte 
SPECIFIC REVEAL SEALER. 
 

1. Pred začatím utesňovania sa uistite, že LED indikátor (F2) svieti 

ZELENOU farbou. Ak nie je ZAPNUTÝ, skontrolujte, či je 

zapnutý. Ak je napájanie ZAPNUTÉ a neprerušované ZELENÉ 

svetlo nesvieti, pozrite si časť o riešení problémov v tomto 

návode. 

2. Ak LED indikátor svieti ZELENOU farbou, stlačením 

príkazového tlačidla (F1) na prednom paneli lepiacej fólie 

otvorte nakladaciu zásuvku (F2). 

 

 

 



DML-00006 Rev. E 16 z 24 

 

 REVEAL SEALER 

 

3. Západka zásuvky sa uvoľní a zásuvka sa otvorí. Úplne otvorte 

zásuvku, aby ste sa dostali k ZÁKLADNEJ DOSKE. 

 

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU! NIKDY NEVKLADAJTE 

NIČ ZO ZOSTAVY PRODUKTU SPECIFIC SENSOR PANEL 

DO PRODUKTU SEALER.  MÔŽE TÝM VZNIKNÚŤ RIZIKO 

POŽIARU, POŠKODENIE PRODUKTU SEALER A STRATA 

ZÁRUKY. 

4. Pozrite si návod na použitie pre snímačová panle REVEAL pre 

správnu prípravu snímačového panela REVEAL a AST PANEL. 

5. Keď je nakladacia zásuvka úplne otvorená, umiestnite 

snímačový panel REVEAL a AST PANEL na ZÁKLADNÚ 

DOSKU, so snímačovým panelom REVEAL manipulujte iba od 

okrajov rámu, NEDOTÝKAJTE SA VRCHNEJ ANI SPODNEJ 

ČASTI snímačového panelua REVEAL. 

6. Umiestnite snímačový panel REVEAL na vrch produktu AST 

PANEL so záložkou s čiarovým kódom na ľavej strane 

označenej nakladacej doštičky (ako keď je otočená smerom k 

prístroju) a nasuňte ju na ZÁKLADNÚ PLATŇU tak, aby rám 

snímača tesne priliehal k vonkajšej strane ZÁKLADNEJ 

DOSKY. 
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 REVEAL SEALER 

 

 

7. Zatlačte zásuvku, kým sa neozve KLIKNUTIE. Produkt 

SPECIFIC REVEAL SEALER utesní snímačový panel 

REVEAL na produkt AST PANEL. Po dokončení cyklu 

produkt SPECIFIC REVEAL SEALER automaticky uvoľní 

zásuvku. 

8. REVEAL AST ASSAY (snímačový panel prizváraný na vrch 

dosky AST PANEL) bude pripevnený k ZÁKLADNEJ 

DOSKE.  Jemne odstráňte REVEAL AST ASSAY zo 

ZÁKLADNEJ DOSKY. 

9. Ak vizuálna kontrola ukáže nekvalitný zvar alebo akékoľvek 

poškodenie membrány snímača, z počiatočnej vzorky by 

sa mal pripraviť nový REVEAL AST ASSAY.  NIKDY SA 

NEPOKÚŠAJTE ZNOVU PRIVARIŤ produkt REVEAL AST 

ASSAY. 

VÝSTRAHA: REVEAL AST ASSAY môže byť teplý z 

procesu zahrievania. 

Ak sa počas cyklu utesnenia vyskytne chyba, predný LED 

indikátor na produkte SPECIFIC REVEAL SEALER indikuje 

chybu špecifickou farbou a vzorom. Pozrite si časť o riešení 

problémov v tomto návode, kde nájdete referencie a 

príslušné činnosti. 
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10. Proces utesnenia bol dokončený. Opakujte tento proces 

pre všetky zostávajúce SPECIFIC SENSOR PANEL. 

Nie je k dispozícii 

11. Ak sa systém nebude dlhší čas používať (napr. zatvorenie 

laboratória kvôli dovolenke), odporúča sa VYPNÚŤ hlavné 

napájanie produktu SEALER prepnutím zadného vypínača 

ZAP./VYP. (R1) do polohy VYP. 
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Údržba, dezinfekcia 
Všeobecné čistenie a kontrola 

 

PRED AKOUKOĽVEK ÚDRŽBOU MUSÍ BYŤ VŠETKO NAPÁJANIE VYPNUTÉ ALEBO 
ODPOJENÉ OD HLAVNÉHO ZDROJA NAPÁJANIA. 
 

Údržba  

Produkt SPECIFIC REVEAL SEALER využíva teplo na zváranie plastových komponentov, a preto sa 

počas opakovaných cyklov zvárania môže na zahrievacom povrchu nahromadiť nejaký plast a karbón. 

Ak používateľ spozoruje známky nahromadenia uhlíka, poškodenie zvaru, ako sú miesta s viditeľnými 

dutinami v bežnom vzore zvaru, alebo iné známky opotrebovania, obráťte sa na zástupcu servisu 

spoločnosti Specific Diagnostics a dohodnite si údržbu/opravu produktu Sealer. 

 

Dezinfekcia 

 

Vonkajšie povrchy je možné čistiť pomocou utierky nepúšťajúcej vlákna a 70 % IPA.  

 

NEČISTITE NAKLADACIU DOŠTIČKU ŽIADNYM ALKOHOLOM ALEBO HORĽAVOU 

KVAPALINOU, KEĎŽE TENTO POVRCH SA ZOHRIEVA. 
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Príloha A: Špecifikácie produktu SPECIFIC REVEAL SEALER 

 

 

Výkon jednotky Čas cyklu utesnenia: 60 sekúnd 

Rozmery jednotky Hĺbka:  54,6 cm (21,5 palca) 

Šírka: 25,4 cm (10 palcov) 

Výška: 43,9 cm (17,3 palca) 

Hmotnosť:  34 kg (75 libier) 

Odporúčané rozmery 
pracovnej dosky 

Minimálna vzdialenosť vzadu 12,7 cm (5 palcov) (svetlá výška nasávania 
ventilátora) 

Minimálna bočná vzdialenosť 12,7 cm (5 palcov) 

Minimálna predná vzdialenosť 15,7 cm (6 palcov) 

Pôdorys, ktorý zodpovedá rozmerom jednotky 

Environmentálne Prevádzkové podmienky: 

• Okolitá teplota 18C až 28C 

• Relatívna vlhkosť: 20 % až 95 % 

 

Elektrické triedy Požiadavky na napájanie: 

• Odporúčané: 85 - 264 VAC, 50 - 60 Hz 

• Rozsah prevádzkového striedavého napätia; 85 - 264 VAC, 50 - 60 HZ 

Miesto: Nainštalujte SPECIFIC REVEAL SEALER do 182,9 cm (6 stôp) od 

elektrickej zásuvky. 

Elektrické pripojenie (USA): Prístroj má zásuvku IEC 320-C14 pre napájanie. 

Medzinárodná konfigurácia: Prístroj má zásuvku IEC 320-C14 pre 

napájanie.  
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Príloha B: Možnosti a príslušenstvo 

Ohľadom ceny a objednania sa obráťte na svojho obchodného zástupcu spoločnosti Specific 
Diagnostics. 

 

Príloha C: Riešenie problémov 

Vo väčšine prípadov musí opravy vášho zariadenia SPECIFIC REVEAL SEALER vykonať kvalifikovaný 

technik spoločnosti Specific Diagnostics. Kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti Specific Diagnostics. V 

tabuľke nižšie je uvedená farba zobrazeného LED indikátora, ktorý indikuje stav produktu SEALER.  V 

niektorých prípadoch môže DLHÉ STLAČENIE príkazového tlačidla (F1) reštartovať systém do 

funkčného stavu. 

1. Neprerušovaná jantárová 

    a. Produkt SEALER sa inicializuje. 

    b. Ani zohrievanie, ani chladenie. 

    c. Ak je zásuvka otvorená pri zapnutí alebo opätovnom spustení, 

        produkt SEALER zostane v tomto stave až do zatvorenia. 

2. Blikajúca žltá Produkt SEALER nemá požadovanú teplotu, predhrieva sa. 

3. Neprerušovaná zelená: Produkt SEALER má požadovanú teplotu a je pripravený na utesnenie. 

4. Blikajúca zelená: Produkt SEALER má požadovanú teplotu a zásuvka je otvorená. 

5. Neprerušovaná modrá: Produkt SEALER vykonáva utesnenie/lisovanie. 

6. Blikajúca modrá: Produkt SEALER sa sťahuje z utesňovania/lisovania. 

7. Blikajúca červená: 

    a. Stav poruchy s červeným krúžkom 

    b. Dlhé stlačenie sa pokúsi obnoviť inicializáciu (neprerušovaná jantárová). 

    c. Ak porucha pretrváva, opäť bliká červenou farbou. 
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Opravy 

Všimnite si nasledovné, aby sme vám mohli čo najrýchlejšie pomôcť. 

• Aké je sériové číslo produktu SPECIFIC REVEAL SEALER? Štítok výrobcu sa nachádza na 

zadnom paneli produktu SPECIFIC REVEAL SEALER. 

• Čo sa stalo pred problémom? 

• Vyskytol sa problém neočakávane? 

• Zhoršil sa problém časom? 

• Ak počujete nezvyčajný zvuk, odkiaľ ten zvuk vychádza? 

• Používal niekto v čase, keď sa vyskytol problém, produkt SPECIFIC REVEAL SEALER? 

• Všimnite si všetky ďalšie príznaky, ktoré môžu byť relevantné. 

• Zobrazuje LED indikátor určité farby alebo vzory? 

 

Systémové chyby 

Softvér produktu SPECIFIC REVEAL SEALER má zabudovanú kontrolu chýb, aby sa zabezpečilo, že 

všetky systémy fungujú v rámci špecifikácií. Ak sa zistí chyba, LED indikátor na prednom paneli (F1) 

zobrazí určité farby a vzory. Ak to uvidíte, zapíšte si farbu a vzor a popíšte okolnosti, za ktorých k tomu 

došlo. 

Chyba môže byť výsledkom neočakávanej anomálie, ktorá sa môže vyskytnúť v zložitých, počítačom 

riadených zariadeniach. V takomto prípade vypnite napájanie konzoly displeja. Toto môže odstrániť 

chybu a opraviť problém. Ak chyba pretrváva, kontaktujte spoločnosť Specific Diagnostics. Všimnite si 

okolnosti, za ktorých k chybe dôjde, a farbu predného LED indikátora.  Tabuľku farieb a stavov LED 

indikátorov nájdete v Prílohe C vyššie. 
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MANUÁLNE OTVORENIE ZÁSUVKY 

Ak sa po vykonaní časti o odstraňovaní problémov (napr. DLHÝM STLAČENÍM príkazového tlačidla 

(F1)) zásuvka neotvorila na odstránenie snímačového panela, môžete zásuvku otvoriť nasledujúcim 

manuálnym postupom: 

1. Pred uvoľnením západky zásuvky jednotku VYPNITE.  

2. Stlačte západku zásuvky, ktorá sa nachádza na spodnej strane jednotky.   
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Príloha D: Vyhlásenie o EMK 

Varovanie: 

• Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia môžu ovplyvniť produkt SPECIFIC 

REVEAL SEALER. 

• Použitie iného príslušenstva, snímačov a káblov, ako sú tie, ktoré špecifikuje spoločnosť Specific 

Diagnostics, môže viesť k zvýšeniu EMISIÍ alebo zníženiu IMUNITY ZARIADENIA. 

• Toto ZARIADENIE by sa nemalo používať v blízkosti iného zariadenia ani sa nemá položiť 

na iné zariadenie a ak je nevyhnutné použitie v blízkosti alebo na inom zariadení, toto 

ZARIADENIE by sa malo sledovať, aby sa overila normálna prevádzka v konfigurácii, v 

ktorej sa bude používať. 

 


