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AVSEDD ANVÄNDNING
BBL Crystal Panel Viewer är avsedd att användas tillsammans med BBL Crystal ID Test Panels.
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Svenska

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING
BBL Crystal Panel Viewer är utformad för att användas tillsammans med BBL Crystal ID Systems. Panelgranskaren
belyser BBL Crystal ID-systemets färgreaktioner med antingen vitt ljus eller långvågigt (365 nm) ultraviolett (UV)
ljus beroende på panelgranskarens position.
ANVÄNDNINGSFÖRFARANDEN
Placera panelgranskaren på ett slätt, torrt underlag. Anslut nätsladden till ett jordat vägguttag med: USA
(modell nr. 245031) 115 volt, 60 Hz endast AC, Europa (modell nr. 245032) 230 volt, 50/60 Hz endast AC eller
Japan (modell nr. 245033) 100 volt, 50/60 Hz. Om vägguttaget är ojordat måste det bytas ut mot ett korrekt
jordat uttag med tre trådar i enlighet med U.S. National Electric Code. Ta inte bort jordningsstiftet från enhetens
stickkontakt. När enheten inte används kan strömsladden tas bort från enheten vid förvaring.
Slå på panelgranskaren genom att flytta strömbrytaren på enhetens högra sida till läget ”I”. Det invändiga vita
ljuset belyser den undre panelen och det ultravioletta ljuset belyser den övre kammaren. Låt vagnen vara i det
nedre läget och placera en ympad panel på granskningsavsatsen för vitt ljus så att data kan registreras. För rätt
orientering ska bokstäverna på panelens övre del gå att läsa från A till J och numreringen längs vänster sida vara
4, 2, 1 uppifrån och ned. Rapporteringsformulär och anvisningar för poängsättning av BBL Crystal ID-systemets
färgreaktioner ingår i BBL Crystal ID-systemsatsen.
Vid användning av den ultravioletta belysningen skjuts panelen upp till UV-kammaren. Granskning genom den
förformade granskningsporten möjliggör registrering av den UV-inducerade flourescensen. BBL Crystal Panel
Viewer är utrustad med ett särskilt filter för kontrastkontroll som stänger ute UV-ljus för att förhindra direkt
exponering för det långvågiga UV-ljuset.
Vinkelarmen kan justeras så att granskarens vinkel höjs eller sänks och ger bekväm granskning av panelerna.
Armen som sitter på enhetens baksida kan justeras genom att den förs till önskad vinkel och knoppen dras åt.
Inomhusbruk, höjd över havet upp till 2 000 m, temperatur 5 till 40 ºC, max. relativ luftfuktighet 80 % vid
temperaturer upp till 31 ºC linjärt till 50 % relativ luftfuktighet vid 40 ºC, nätström får inte överskrida ± 10 av
den nominella spänningen. Installationskategori II, miljöförstöringsgrad 2.
Symbolbeskrivning:
På-Av

Växelström

Säkring

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
Enheten får inte användas om den är våt. Förvara enheten på ett rent och torrt ställevid rumstemperatur (23 till
29 ºC). Granskaren är lackerad med reptålig färg och kan rengöras med vanliga rengöringsmedel och en fuktig
trasa. DRA UT KONTAKTEN UR VÄGGUTTAGET FÖRE RENGÖRING. Undvik direkt UV-exponering genom att inte
använda enheten om granskningsporten och filtret har tagits bort för rengöring. Hantera filterglaset försiktigt
vid rengöring. Nätsladden är enhetens huvudströmbrytare.
Varningar och försiktighetsbeaktanden:
Avsedd för in vitro-diagnostik.
Läs bruksanvisningen innan du använder enheten.
ANVISNINGAR FÖR BYTE AV RÖR
Stäng av panelgranskaren, dra ut nätsladden ur vägguttaget och från enheten enligt anvisningarna på
varningsetiketten. Ta bort enhetens bakre skydd genom att skruva ut de 11 fästskruvarna. Ta bort det gamla UVeller vita lysröret från socklarna och sätt i ett nytt rör. Varning: Det defekta röret kan vara varmt att vidröra. Sätt
tillbaka det bakre skyddet med SAMTLIGA skruvar.
Artikelnummer för reservrör: Vitt lysrör – art.nr. 245036, långvågsrör (UV) – art.nr. 245034
SERVICEINFORMATION
Användaren ska inte utföra någon service förutom byte av lysrör enligt ovanstående beskrivning. Kontakta
nedanstående företag för andra typer av service, om du har frågor eller behöver ett RGA-nummer (Return
Goods Authorization) om enheten måste returneras för reparation.
UVP, Inc.
Ultra Violet Products Limited
2066 W. 11th Street, Upland, CA 91786, U.S.A.
Uniti, Trinity Hall Estate, Nuffield Road
Kostnadsfritt: (800) 452-6788
Cambridge LB4 1TE U.K.
Utanför USA: (909) 946-3197 • Fax: (909) 946-3597
Tel.: 1223 420022 • Fax: 1223 420561

SPECIFIKATIONER:
USA-modell nr. 245031
Spänning
Frekvens
115
60 Hz
Europa-modell nr. 245032
Spänning
Frekvens
230
50/60 Hz

Sladd
3 trådar jordad
typ SV

A
0,32

Enhetens storlek
12½ x 10½ x 9½ in.

Vikt
9 lbs.

Sladd
3 trådar jordad
typ SV

A
0,32

Enhetens storlek
32 x 26,5 x 24 cm

Vikt
4,1 kg
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Färg
Garanti
Svart
1 år från
ytterkåpa inköpsdatum
Färg
Svart

Garanti
1 år från
inköpsdatum
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Becton, Dickinson and Company
7 Loveton Circle
Sparks, Maryland 21152 USA
800-638-8663
www.bd.com/ds
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Benex Limited
Rineanna House
Shannon Free Zone
Shannon, County Clare, Ireland
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