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Denna handbok omfattar användningsprocedurerna för följande Specific Diagnostics-produkt:  

 

SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTARE,  

 900-00003 
 

 

 
Endast för in vitro-diagnostiskt bruk. 

Endast för yrkesmässigt bruk. 
 

Upphovsrätt © 2019 Specific Diagnostics, Inc. Alla rättigheter förbehålls. 

 
 
Notera: Följande symbol används i hela denna handbok för att uppmärksamma varningar, 

försiktighetsåtgärder eller användningsprocedurer som direkt kan påverka en säker användning av 

SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN. Läs och var införstådd med dessa instruktioner och förklaringar 

före användning av SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN. 

 

 
Varning, försiktighetsåtgärd eller användningsprocedur som direkt kan påverka en 
säker användning. 

 
 

 

    Överensstämmande produkt  

 

Specific Diagnostics och SPECIFIC REVEAL SEALER (FÖRSLUTARE) är 

registrerade varumärken i USA för Specific Diagnostics, Inc. 

För användare inom den Europeiska unionen (regelverk (EU) 2017/746) och i länder 

med liknande krav: Om ett allvarligt tillbud inträffar under användningen av denna 

produkt eller som resultat av dess användning, ska detta rapporteras till tillverkaren 

och/eller deras auktoriserade representant samt till behörig nationell myndighet. 
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Innehavarens ansvarsskyldighet 

Produkten Specific Diagnostics® SPECIFIC REVEAL SEALER™ (FÖRSLUTAREN) kommer att fungera så 

som beskrivs i den här handboken och på medföljande märkning/etiketter och/eller i bifogade häften när 

den används, underhålls och repareras enligt de tillhandahållna instruktionerna. SPECIFIC REVEAL-

FÖRSLUTAREN måste kontrolleras regelbundet så som beskrivs i denna handbok. Om SPECIFIC 

REVEAL-FÖRSLUTAREN är defekt ska den inte användas. Delar som är trasiga eller saknas, är 

uppenbart slitna, förvrängda eller kontaminerade ska omedelbart bytas ut. Skulle sådan reparation eller 

sådant utbyte bli nödvändigt, rekommenderas att en serviceförfrågan görs till Specific Diagnostics, Inc. 

SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN eller någon av dess delar ska endast repareras enligt 

instruktionerna som tillhandahålls av Specific Diagnostics, Inc., auktoriserade representanter för Specific 

Diagnostics, Inc. eller utbildad personal från Specific Diagnostics, Inc. SPECIFIC REVEAL-

FÖRSLUTAREN får inte ändras utan föregående skriftligt godkännande av Specific Diagnostics, Inc. 

Enbart innehavaren av denna produkt ska vara ansvarsskyldig för eventuell felaktig funktion som 

uppkommer genom felaktig användning; felaktigt underhåll, felaktig reparation, skada eller förändring 

åstadkommen av någon annan än en auktoriserad representant för Specific Diagnostics, Inc. 

Alla oauktoriserade underhålls-, reparationsarbeten eller modifieringar av utrustningen kan upphäva 

produktgarantin för SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN. 

 

Specific Diagnostics kontaktinformation 

Specific Diagnostics välkomnar förfrågningar och kommentarer från er. Om ni har frågor eller kommentarer, 
kontakta vårt service- och supportteam. 

 
Specific Diagnostics huvudkontor, service- och supportavdelningen 
130 Baytech Dr 
San Jose, CA 95134, USA 
www.Specificdx.com 
650.938.2030 

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

För produktinformation och för att få de senaste nyheterna om oss, besök oss online på 
https://specificdx.com/. För att få kundsupport, skicka e-post till oss på 
customerservice@specificdx.com.

http://www.specificdx.com/
http://www.qarad.com/
https://specificdx.com/
mailto:customerservice@specificdx.com
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Indikationer och kontraindikationer för användning 

Fastställande av avsedd användning 

SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN från Specific Diagnostics tillhandahåller värmesvetsning av 

SPECIFIC REVEAL-SENSORPLATTAN mot AST-PLATTAN.  Reveal-förslutaren är en 

bänkplacerad enhet som används för att sätta ihop AST-sensorplattor med läkemedelsplattor och 

forma individuella provbrunnar i AST-enheten för engångsbruk. 

 

Indikationer för användning 
• SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN används inte för några slags analyser eller tolkningar av 

testresultat.  
 

Försiktighet vid användning 
• Varm yta på REVEAL AST-ANALYSENS platta efter förslutning. 

• Klämpunkt vid stängning av låda. 

 

Kontraindikationer för användning 
• Ska inte användas till något annat än värmesvetsning av SPECIFIC REVEAL-SENSORPLATTAN 

mot AST-PLATTAN med 96 brunnar. 
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Säkerhet: Varningar och försiktighetsåtgärder 

Läs den här handboken innan SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN används. 

 

FARA: Direkt farliga situationer som ska undvikas därför att de kan leda till 

allvarlig skada eller dödsfall. 

 

• Modifiera inte SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTARENS elektriska uttag. SPECIFIC REVEAL-

FÖRSLUTAREN levereras utrustad med en borttagbar elkabel. 

• Använd inte någon elektrisk adapter. Det kan i annat fall leda till risk för elektrisk chock. 

• Rådgör med en behörig elektriker innan någon förlängningssladd används. Långa 

förlängningssladdar kan medföra ett spänningsfall för SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN, som 

kan göra att den fungerar felaktigt. Specific Diagnostics tillhandahåller en 122 cm lång elkabel. 

• Använd inte SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN i våta eller fuktiga miljöer. 

• Dra alltid ut SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTARENS elkabel före rengöring eller service. 

• Lägg inte i blöt någon del av SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN i vätska under rengöringen, 

använd sprejflaska eller en fuktig duk. Håll alla slags vätskor borta från elektriska komponenter. Dra 

alltid ut SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTARENS elkabel före rengöring och underhåll. 

• Service ska utföras av en auktoriserad Specific Diagnostics-tekniker. Service av icke-

auktoriserade Specific Diagnostics-tekniker kommer att upphäva garantin. Kontakta Specific 

Diagnostics innan du eller en elektriker avser utföra underhåll. 

• Placera inte någon slags vätska på någon del av SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN 

• Dra inte ut eller ändra någon av de interna kablarna på SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN efter 

installationen. 
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VAR FÖRSIKTIG Potentiellt farliga situationer som ska undvikas därför att de kan 
leda till mindre eller måttlig skada. 

 
• Installera och använd SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN på en stabil, jämn yta. 

• Håll händerna borta från lådan för att undvika att klämmas. 

• Håll händerna borta från alla rörliga delar. 

• Säkerheten och integriteten för SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN kan endast upprätthållas om 

SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN regelbundet undersöks för att upptäcka skada eller 

förslitning, och produkten repareras på rätt sätt. Användaren/innehavaren eller klinikoperatören är 

den som ansvarar för att säkerställa regelbundet utfört underhåll. Utslitna eller skadade 

komponenter måste bytas ut omedelbart och SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN måste tas ur 

bruk tills reparationen har utförts. Enbart komponenter som tillhandahålls eller är godkända av 

tillverkaren ska användas för att underhålla och reparera SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN. 

SYMBOL 

 

VARNINGSTEXT eller AVISERING OM FÖRSIKTIGHET 

HÖGSPÄNNING – 
förslutaren 

Risk för chock av högspänning – ta inte bort eller lossa på något 
hölje.  Innehåller inga delar för service av användaren.  
Instrumentet ska anslutas till ett korrekt jordat eluttag. Stick inte in 
fingrar eller andra föremål i lådöppningen.   

Risk för 
brännskada/eldsvåda 
– förslutaren 

Förslutaren har mycket varma, rörliga delar.  Öppna inte och lossa 
inte på höljen.  Innehåller inga delar för service av användaren.  
Stick inte in fingrar eller andra föremål i lådan eller lådöppningen på 
framsidan 

Risk för klämning – 
förslutaren 

Förslutaren har rörliga delar som innebär en potentiell klämfara.  
Placera aldrig något i förslutarens låda eller in i lådöppningen 
förutom sensortillbehör godkända av tillverkaren.   

Risk för tippning – 
förslutaren 

Reveal-förslutaren ska installeras på en kraftig och nivellerad 
bänkskiva med vida spelrum runt om för frånluftsventilering och 
lådöppning.  För att undvika tippningsfara ska förslutaren placeras 
på en plats där den inte kommer att stötas emot av personal eller 
utrustning – där den öppna lådan inte kolliderar med personalens 
rörelser – samt borta från områden med gångtrafik.  Placera inte 
föremål ovanpå Reveal-förslutaren. 

Värmefara – 
förslutaren 

Förslutaren har uppvärmda delar och enhetskåpan kan bli väldigt 
varm.  Placera aldrig värmekänsliga eller brandfarliga/flyktiga 
artiklar nära förslutaren eller ovanpå förslutarkåpan. 
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Avisering om 
överhettning 

För att undvika överhettning ska alla enhetsinlopp och 
frånluftsventiler hållas fria från hinder och luftinsugningsfilter ska 
hållas rena.   

Varning för biologisk 
risk – sensorer 

Vid preparering av prover ska alla suspensioner med organismer 
betraktas som en potentiellt smittsam vätska som utgör en biologisk 
risk.  Kvalificerad laboratoriepersonal ska använda godkända 
rutiner vid hantering och kassering av biologiska riskmaterial 

Varning för biologisk 
risk – sensorenheten 

Även om AST-sensorenheten för engångsbruk är en sluten enhet 
ska enhetens ytor och innehåll betraktas som en potentiell biologisk 
risk.  Kvalificerad laboratoriepersonal ska använda godkända 
rutiner, inklusive använda skyddshandskar, när de hanterar AST-
sensorenheten för engångsbruk.   

Varning för biologisk 
risk – förbrukade 
sensor 

Även om AST-sensorenheten för engångsbruk är en sluten enhet 
ska enhetens ytor och innehåll betraktas som en potentiell biologisk 
risk.  Stick aldrig hål på sensormembranet och öppna det inte på 
något annat sätt, och montera inte heller isär AST-sensorenheten.  
Förbrukade enheter ska kasseras med annat biologiskt riskavfall i 
enlighet med godkända laboratorierutiner.   

Brandfara Återbehandla aldrig en sensorenhet efter svetsning.  Om en 
svetsad enhet verkar vara felaktigt försluten eller avvikande ska en 
ny provlösning prepareras och lastas in, och den defekta enheten 
ska kasseras med annat biologiskt riskavfall i enlighet med 
godkända laboratorierutiner. 

Avisering om 
försiktighet 

Delar av Reveal-förslutaren är uppvärmda.  För att spara energi 
och reducera förslutarens cykeltider, ska förslutaren hållas stängd 
förutom vid inlastning eller urlastning av provenheter.  

Biologisk eller 
elektrisk risk 

Det är möjligt att förslutarens kåpa eller de inre delarna av 
förslutarlådan kan komma att kontamineras av provlösningar eller 
andra biologiska potentiellt riskfyllda vätskor.  Vid rengöring av 
lådkomponenterna ska enheten stängas av och kopplas bort från 
elektricitet samt tillåtas svalna.  Ytorna kan rengöras med en 
alkohol- eller klorlösning samt en mjuk duk enligt godkända 
laboratorierutiner.  Enheten innefattar känsliga elektroniska delar 
och omsorg måste iakttas så att rengöringslösningar aldrig sprejas 
in i enhetens inre utrymmen genom lådöppningen, ventilöppningar 
eller på något annat sätt.  Om någon typ av vätska sprejas in i 
enheten kommer garantin att upphävas.  Om enhetens inre delar 
kontamineras, ska den tas ur bruk och tillverkarens 
servicerepresentant kontaktas för att ordna dekontaminering och 
inspektion av de inre delarna.   

Avisering om 
temperatur 

Det inre utrymmet av förslutaren är ett uppvärmt utrymme och dess 
temperatur kontrolleras för att vara exakt.  För att spara energi och 
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säkerställa att systemet fungerar korrekt, ska operatören begränsa 
den tid som en instrumentlåda är öppen för inlastning/urlastning.   

Avisering om 
sensorhantering 

Reveal AST-sensorn är mycket känslig för kontaminering och 
exponering för omgivande luft, vatten och kemikalier.  
Sensorplattan ska inte öppnas förrän provet har preparerats och 
plattan är redo för förslutning.  Om den inte kan användas inom 30 
minuter efter öppnandet, ska den kasseras.  När operatörer 
hanterar sensorer ska de alltid bära rena puderfria nitrilhandskar.  
Hantera endast sensorn genom att hålla i plastramen och rör inte 
membranet och låt inte heller kemikalier eller vätskor stänka nära 
den exponerade sensorn.  

Använd inte sensorer som har skadats eller om 
sensorförpackningen har hål eller är skadad. 

Avisering om 
hantering av 
sensorenhet 

Den förslutna provenheten är tidsbegränsad.  För att säkerställa de 
mest exakta resultaten ska enheten för engångsbruk lastas in i ett 
Reveal-instrument inom femton minuter efter förslutningscykeln har 
avslutats. 

Avisering om 
utgångsdatum – AST-
sensor 

AST-sensorn är en ömtålig artikel.  Bekräfta att produkten inte har 
överskridit tillverkarens utgångsdatum före användning.  
Användning av en utgången sensor eller sensorer som är skadade 
eller har utsatts för alltför hög värme under förvaring kommer att 
medföra felaktiga resultat.   

Avisering om 
inlastning i 
förslutaren 

Rikta noggrant in komponenterna på AST-sensorenheten i 
förslutarlådan och placera enheten plant i lådans så kallade 
”ägglåda”.  Forcera aldrig stängning av förslutarlådan. 

Risk för klämda 
fingrar – förslutaren 

Var försiktig när förslutarens låda stängs för att undvika att 
fingrarna kläms eller trycks ihop.  
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Placering och installation 

SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN kommer att installeras av en kvalificerad Specific Diagnostics-

tekniker efter leverans. Se till att du inspekterar SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN vid leveransen för 

att upptäcka eventuell skada som kan ha uppstått under transporten. Ta fotografier och rapportera 

genast eventuell skada till fraktföretaget och Specific Diagnostics. Efter att ni har skrivit under 

mottagandet av SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN, ansvarar ni för all skada som uppstår före 

installationen. 

 

Elektriska krav 

Den rekommenderade elektriska anslutningen för SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN är 85-264 VAC (volt 

växelström) 

 

Krav på jordning 

 
VARNING: För att undvika risk för elektrisk chock måste denna utrustning alltid vara 

ansluten till en strömtillförsel som har skyddsjord. 

 

SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN måste vara elektriskt jordad. Om ett elektriskt fel uppstår ger 

jordningen en bana med mindre motstånd för den elektriska strömmen och minskar på så sätt risken för 

elektrisk chock. SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTARENS elkabel har en jordad kontakt. Denna kontakt 

måste sättas in i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med nuvarande nationell 

lagstiftning avseende elektricitet samt alla lokala regler och föreskrifter. Om du är minsta osäker på dessa 

krav, kontakta Specific Diagnostics eller en behörig elektriker. 
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Platskrav 

Ytan ska vara en strukturellt jämn yta. Ytan ska vara nivellerad för att säkerställa minimal böjning av 

ramen på SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN. SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN behöver placeras 

inom 122 cm från ett lämpligt eluttag. Kontrollera med en behörig elektriker eller Specific Diagnostics om 

du behöver förlänga elkabeln. Se till att du lämnar minst 12,5 cm spelrum på vardera sida av SPECIFIC 

REVEAL-FÖRSLUTAREN. Lämna minst 12,5 cm bakom SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN för att ge 

åtkomst till elektronik och strömbrytaren (ON/OFF) samt möjliggöra luftventilering av frånluftsfläkten. 

 

Specifikationer för installation av Specific Diagnostics SPECIFIC REVEAL-
FÖRSLUTARE® 
 

Reveal Sealer transporteras förpackad i en trälåda. Förslutaren och en mindre förpackning med enhetskablar 

omges av en skyddande plastpåse. 

 

Användaren ska noggrant inspektera förpackningen vid mottagandet och notera eventuell transportskada eller 

hanteringsskada av lådan eller pallen.  Rapportera genast eventuell transportskada till transportören och till 

Specific Diagnostics.   

 

Hitta en plats för installationen av SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN och gör platsen klar för installation. 

SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN är tung och ska installeras på en kraftig plan och nivellerad bänkskiva 

eller yta på en plats borta från vibrerande eller roterande utrustning, och där den inte kommer att stötas emot 

av personal, och lådan på framsidan kan öppnas helt utan att hindras av trafik på laboratoriet eller andra 

aktiviteter.    

 

För bästa resultat ska SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN placeras borta från kall luft, som t.ex. kommer från 

fönster eller luftkonditionerande ventiler. 

 

 Varning för tippning – stöt inte mot förslutaren 

 Varning för tippning – placera förslutaren borta från trafik  

 

 Värmevarning – placera inte varma föremål nära förslutaren 

 Värmevarning – placera inte temperaturkänsliga föremål ovanpå eller nära förslutaren 

 Värmevarning – blockera inte ventiler 

 

Flytta SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN från transportlådan av trä. 

Ta ut tillbehörsförpackningen och pappersdokument och lägg åt sidan. Två eller fler personer ska hjälpas åt för 

att lyfta ut förslutaren och dess skyddande plastpåse ur lådan och placera den på en bänkskiva.   
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Ta bort plastpåsen från enheten och inspektera för att upptäcka kosmetisk skada eller annan skada från 

transporten.  Registrera eventuell skada och ta fotografier på allt som är oroande.   

Ta bort all skumplast och tejp – som använts för transporten – från SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN. 

Anslut den medföljande elkabeln på baksidan av SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN och till önskad 

strömkälla. 

Förflytta SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN 

Se till att två personer hjälps åt när SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN flyttas mellan olika 

platser. Se till att platskraven för SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN upprätthålls.  
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Komponenterna i SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN 

Huvudkomponenterna för användning av SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN är markerade på 
nedanstående bild 

 

 

 

 

F1 Kommandoknapp – denna tryckknapp används för att öppna lastningslådan för att lasta in 
sensorenhetens komponenter för förslutning  
Kommandoknappens upplysta statusindikator – olika färger visas med den upplysta 
statusindikator som omger kommandoknappen och signalerar Reveal-förslutarens 
driftsstatus. 

F2 Lastningslåda: Komponenter i sensorenheten lastas in i en hållare som är monterad på 
insidan av lastningslådan.  Stängning av lastningslådan med sensorkomponenterna för 
engångsbruk inlastade kommer automatiskt att starta förslutningscykeln.  Lådan öppnas 
efter förslutningscykeln är slutförd och den färdiga sensorenheten ska tas ut. 

Plattmottagare (”ägglåda”) – ägglådan håller den fyllda läkemedelsdelen av AST-plattan i 
sensorenheten på plats under förslutningscykeln. 

 
  

F1 

F2 
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R1 Strömbrytare ON / OFF 

R2 Säkring 

R3 Temperaturgivare 

R4 Återställningsknapp 

R5 USB-port 

R6 Ethernet-anslutning 

R7 Avkylningsfläkt 1 

R8 Produktetikett 

R9 Avkylningsfläkt 2 

R10 Uttag för strömanslutning 

  

R8 

R6 

R7 

R5 

R4 

R3 

R2 

R1 

Produktetikett 

R9 
R10 
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Användning 

Notera: Följande användningsprocedurer utförs av – eller under ledning av – en utbildad laboratorietekniker. 
Se till att systemet har installerats så som anvisas på instruktionskortet för packning/uppackning, som 
tillhandahålls i samband med leveransen. 

 

Sätt på SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN genom strömbrytarens ”ON” (på) 
 

1. Strömbrytaren (R1) är placerad på baksidan av SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN. Ställ den på 

”ON” för att sätta igång systemet och starta programvaran.  

2. Systemet är redo när den upplysta statusindikatorn (F1) lyser GRÖN. 

Om ett fel uppstår under starten, kommer LED-lampan på SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTARENS 

frontpanel (F1) att indikera felet med en specifik färg och ett specifikt mönster. Se sektionen med 

felsökning i den här handboken för referenser och lämpliga åtgärder. 

 
 

Inlastning och urlastning av SPECIFIC REVEAL-SENSORPLATTAN i 
SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN. 
 

1. Säkerställ att LED-lampan (F2) lyser med ett fast GRÖNT sken 

innan förslutningen startas. Om instrumentet inte har satts på, 

säkerställ att dess strömbrytare sätts på ”ON”. Om 

strömbrytaren är på ”ON” och det fast GRÖNA ljuset inte lyser, 

se sektionen med felsökning i den här handboken. 

2. Om LED-lampan lyser med ett fast GRÖNT sken, tryck på 

kommandoknappen (F1) på förslutarens frontpanel för att öppna 

lastningslådan (F2). 
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3. Låsspärren kommer att frigöras och lådan öppnas. Dra ut lådan 

helt för att få åtkomst till BASPLATTAN. 

 

BRANDFARA – PLACERA ALDRIG NÅGOT ANNAT ÄN 

SPECIFIC REVEAL-SENSORPLATTENHETER I 

FÖRSLUTAREN.  I ANNAT FALL KAN DET LEDA TILL 

BRANDFARA OCH/ELLER SKADA FÖRSLUTAREN, OCH 

DET KOMMER OCKSÅ ATT UPPHÄVA GARANTIERNA. 

4. Se bruksanvisningen för REVEAL-SENSORPLATTA för korrekt 

preparering av REVEAL-SENSORPLATTAN och AST-

PLATTAN. 

5. Håll lastningslådan helt öppen och placera REVEAL-

SENSORPLATTAN och AST-PLATTAN på BASPLATTAN, 

hantera endast REVEAL-SENSORPLATTAN genom att hålla i 

ramens kanter, RÖR INTE OVANSIDAN ELLER UNDERSIDAN 

av REVEAL-SENSORPLATTAN. 

6. Placera REVEAL-SENSORPLATTAN ovanpå AST-PLATTAN 

med streckkodsfliken på lastningsplattans vänstra sida (när du 

har instrumentet framför dig) och för den över BASPLATTAN så 

att sensorramen sluter tätt över BASPLATTANS utsida.  
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7. Stäng lådan genom att försiktigt trycka på den tills ett 

klickande ljud hörs. SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN 

kommer att försluta SPECIFIC-SENSORPLATTAN på 

AST-PLATTAN. När cykeln har slutförts, kommer 

SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN automatiskt att mata 

ut lådan. 

8. REVEAL AST-ANALYSEN (sensorplatta svetsad ovanpå 

AST-PLATTA) kommer att sitta tätt på BASPLATTAN.  Ta 

försiktigt bort REVEAL AST-ANALYSEN från 

BASPLATTAN. 

9. Om visuell inspektion indikerar en dålig svetsning eller 

någon slags skada av sensormembranet, ska en ny 

REVEAL AST-ANALYS prepareras från det ursprungliga 

provet.  FÖRSÖK ALDRIG SVETSA OM REVEAL AST-

ANALYSEN. 

VAR FÖRSIKTIG: REVEAL AST-ANALYSEN kan bli 

varm av uppvärmningsprocessen. 

Om ett fel uppstår under förslutningscykeln, kommer LED-

lampan på SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTARENS 

frontpanel att indikera felet med en specifik färg och ett 

specifikt mönster. Se sektionen med felsökning i den här 

handboken för referenser och lämpliga åtgärder. 
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10. Förslutningsprocessen har slutförts. Upprepa processen 

för alla återstående SPECIFIC SENSOR-PLATTOR. 

NA 

11. Om systemet inte kommer att användas under en längre tid 

(t.ex. labbet är stängt under semestern), rekommenderas 

att huvudströmmen till förslutaren stängs av genom att 

strömbrytaren på baksidan (R1) (ON/OFF) ställs på ”OFF”. 
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Underhåll, desinficering, allmän rengöring och inspektion 

 

ALL STRÖM MÅSTE STÄNGAS AV ELLER HUVUDSTRÖMBRYTAREN 
FRÅNKOPPLAS INNAN NÅGOT UNDERHÅLL KAN UTFÖRAS. 
 

Underhåll  

SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN använder värme för att svetsa samman plast komponenter. 

Efter upprepade svetscykler kan plast- och kolansamlingar ackumuleras på uppvärmningsytan. 

Om användaren ser tecken på ansamling av kol, skadad svetsning med t.ex. ställen där tomrum 

uppstått i det normala svetsmönstret eller andra tecken på förslitning, kontakta er Specific Diagnostics-

servicerepresentant för att ordna underhåll / reparation av förslutaren. 

 

Desinficering 

 

De yttre ytorna kan rengöras med en luddfri duk och 70 % isopropylalkohol.  

 

RENGÖR INTE LADDNINGSPLATTAN MED ALKOHOL ELLER NÅGON BRANDFARLIG VÄTSKA 

EFTERSOM DENNA YTA ÄR UPPVÄRMD 
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Bilaga A: Specifikationer för SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN 

 

 

Enhetsprestanda Förslutningens cykeltid: 60 sek. 

Enhetsmått Djup:  54,6 cm (21,5 in) 

Bredd: 25,4 cm (10 in) 

Höjd: 43,9 cm (17,3 in) 

Vikt:  34 kg (75 lb) 

Rekommenderade 
mått på bänkskiva 

Minst 12,7 cm (5 in) spelrum på baksida (spelrum för fläktinlopp) 

Minst 12,7 cm (5 in) spelrum på sidor 

Minst 15,7 cm (6 in) spelrum på framsida 

Täckningsområde som matchar enhetsmåtten 

Miljö Driftsvillkor: 

• Omgivande temperatur 18 C till 28 C 

• Relativ luftfuktighet: 20 % till 95 % 

 

Elektrisk belastning Effektbehov: 

• Rekommenderas: 85-264 VAC (volt växelström); 50-60 HZ 

• Operativt spänningsintervall för växelström (AC): 85-264 VAC; 50-60 HZ 

Plats: Installera SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN inom 183 cm från ett 

eluttag. 

Elanslutning (USA): Instrumentet har ett uttag enligt IEC 320-C14 för 

strömtillförsel. 

Internationell konfiguration: Instrumentet har ett uttag enligt IEC 320-C14 

för strömtillförsel.  
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Bilaga B: Tillval och tillbehör 

Var god kontakta er säljrepresentant från Specific Diagnostics för pris och beställning 

 

Bilaga C: Felsökning 

I de flesta fall måste reparationer av din SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTARE göras av en kvalificerad 

Specific Diagnostics-tekniker. Kontakta din Specific Diagnostics-representant. I tabellen nedan finns en 

förteckning över de färger som visas på LED-lamporna för att ange förslutarens status.  I vissa fall kan en 

LÅNG TRYCKNING på kommandoknappen (F1) återställa systemet till funktionell status. 

1. Fast mörkgult sken 

    a. Förslutaren initieras. 

    b. Ingen uppvärmning eller nedkylning. 

    c. Om lådan är öppen vid start eller omstart 

        förblir förslutaren i det läget tills den stängs. 

2. Blinkande gult sken: Förslutaren har inte nått sin temperatur, förvärmning pågår. 

3. Fast grönt sken: Förslutaren har nått sin temperatur och är redo att försluta. 

4. Blinkande grönt sken: Förslutaren har nått sin temperatur och lådan är öppen. 

5. Fast blått sken: Förslutaren utför en förslutning/hoppressning. 

6. Blinkande blått sken: Förslutaren dras tillbaka från en förslutning/hoppressning. 

7. Blinkande rött sken 

    a. Felläge röd ring 

    b. Försök med långa tryckningar för att återställa till initiering. (fast mörkgult sken) 

    c. Om felet kvarstår tillbaka till blinkande rött sken. 
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Reparationer 

Notera följande för att vi ska kunna hjälpa er så snart som möjligt. 

• Vilket serienummer har SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN? Det finns på tillverkningsetiketten 

som är placerad på SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTARENS bakpanel. 

• Vad hände innan problemet uppstod? 

• Inträffade problemet oväntat? 

• Blev problemet värre efter en tid? 

• Om ni hör/har hört ett ovanligt ljud, varifrån kommer ljudet? 

• Använde någon SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN när problemet uppstod? 

• Notera andra eventuella symtom som kan vara relevanta. 

• Visar LED-lampan olika färger eller mönster? 

 

Systemfel 

SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTARENS programvara har en inbyggd felkontroll för att säkerställa att alla 

system används enligt specifikationerna. Om ett fel detekteras visar LED-lampan på frontpanelen (F1) 

olika färger och mönster. Om du noterar det så skriv ned färgerna och mönstren samt en beskrivning av 

omständigheterna då det inträffade. 

Felet kan vara resultatet av en oväntad avvikelse som kan uppstå i komplexa datorkontrollerade 

apparater. Om så är fallet, prova att stänga av instrumentet och sätta på det igen. Det kan avlägsna felet 

och rätta till problemet. Om felet kvarstår, kontakta Specific Diagnostics. Notera omständigheterna då 

felet uppstod och färgen på frontpanelens LED-lampa.  Se ovanstående Bilaga C med LED-färger och 

status. 
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MANUELL ÖPPNING AV LÅDAN 

Om lådan inte har öppnats och du har genomfört de åtgärder som anges i sektionen felsökning (t.ex. ett 

LÅNGT TRYCK på kommandoknappen (F1)), kan du för att kunna ta ut sensorplattan utföra följande 

manuella process för att öppna lådan: 

1. Ställ enhetens strömbrytare på ”OFF” innan lådans låsspärr öppnas.  

2. Tryck på lådans låsspärr som är placerad på enhetens undersida.   
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Bilaga D: Uttalande om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

Varning: 

• Portabel och mobil utrustning för RF-kommunikation kan påverka SPECIFIC REVEAL-FÖRSLUTAREN 

• Användning av andra tillbehör, transducer/omvandlare och kablar än de som specificeras av 

Specific Diagnostics kan leda till ökade UTSTRÅLNINGAR eller minskad IMMUNITET för 

UTRUSTNINGEN. 

• Denna UTRUSTNING ska inte användas i närheten av eller staplad på annan utrustning, 

och om användning i närheten av eller staplad på annan utrustning är nödvändig, ska 

UTRUSTNINGEN övervakas för att verifiera normal drift i den konfiguration som 

utrustningen används. 

 


