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ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ/ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΑΝΑΛΤΣΗ
SYSMEX Κ -1000

ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ/KΑΘΑΡΙΜΟ SYSMEX Κ – 1000 Ε
ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΙΜΟΛΤΝΗ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ
Με ηνλ αλαιπηή ζηελ ζέζε READY
1. Βάδνπκε ηηο άθξεο από ηα ζσιελάθηα ησλ αληηδξαζηεξίσλ ηνπ αλαιπηή,
ζε έλα δνρείν κε ππνρισξηώδεο δηάιπκα 0,5%.
2. Παηάκε “SELECT”
3. Παηάκε ην πιήθηξν “2” έσο όηνπ ζηελ νζόλε γξάςεη “SETTINGS”.
4. Παηάκε “ENTER” θαη ην πιήθηξν “2” έσο όηνπ ζηελ νζόλε γξάςεη
“PROGRAMM SWITCHES”
5. Παηάκε “ENTER” 3 θνξέο θαη ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη “SW3 00010001”
θαη ζην πξώην ςεθίν από αξηζηεξά αλαβνζβήλεη έλα καύξν θνπηάθη.
6. Παηάκε κε ηελ αθόινπζε ζεηξά ηα πιήθηξα “2”, “6”, “2”, “6” θαη ζηελ
νζόλε καο, εκθαλίδεηαη “SW3 11010001” θαη ζην ηέηαξην ςεθίν ηώξα
από αξηζηεξά αλαβνζβήλεη έλα καύξν θνπηάθη.
7. Παηάκε ην πιήθηξν “ENTER” ηόζεο θνξέο ώζηε ζηελ νζόλε ηνπ αλαιπηή
λα εκθαληζηεί “READY”.
8. Κιείλνπκε ηνλ αλαιπηή από ην δηαθόπηε ζην δεμί ηνπ κέξνο.
9. Αλνίγνπκε ηώξα ηνλ αλαιπηή από ηνλ ίδην δηαθόπηε θαη ν αλαιπηήο
μεθηλά κηα δηαδηθαζία γξάθνληαο ζηελ νζόλε “PLEASE WAIT”, έπεηηα ν
αλαιπηήο θάλεη ηε δηαδηθαζία “AUTORINSE” θαη πεξηκέλνπκε λα
ηειεηώζεη.(Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ζθπξίδεη παηάκε ην “C” θαη
ζηακαηάκε ηνλ ήρν.)
10. Μόιηο ηειεηώζεη ε δηαδηθαζία θαη εκθαληζηεί ζηελ νζόλε “READY”
αθήλνπκε ηνλ αλαιπηή έηζη γηα “1” ώξα ρσξίο λα ηνλ ρξεζηκνπνηνύκε.
11. Έπεηηα βάδνπκε ηηο άθξεο από ηα ζσιελάθηα πνπ είλαη ζην δνρείν κε ην
ππνρισξηώδεο δηάιπκα 0,5% ζε έλα δνρείν κε απεζηαγκέλν λεξό.
12. Δπαλαιακβάλνπκε ηα βήκαηα “2-9”.
13. Μόιηο ηειεηώζεη ε δηαδηθαζία θαη ν αλαιπηήο έξζεη ζηε ζέζε “READY”,
βάδνπκε ηηο άθξεο από ηα ζσιελάθηα πνπ είλαη ζην δνρείν κε ην
απεζηαγκέλν λεξό πίζσ ζηα αληίζηνηρα δνρεία ησλ αληηδξαζηεξίσλ ηνπ
αλαιπηή.
εκ.: Σν λέν ηζόηνλν πνπ ζα ηνπνζεηήζνπκε ζηνλ αλαιπηή ην
κεηαθέξνπκε ζε κηθξόηεξε πνζόηεηα ζε έλα θαζαξό κπεηόλαθη κέρξη λα
είκαζηε ζίγνπξνη όηη ν αλαιπηήο είλαη θαζαξόο θαη λα απνθύγνπκε λα
κνιύλνπκε θαη ην λέν ηζόηνλν. Ο ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα είκαζηε
ζίγνπξνη είλαη ηνπιάρηζηνλ 15 κέξεο
14. Δπαλαιακβάλνπκε ηα βήκαηα “2-9”.
15. Μόιηο ηειεηώζεη ε δηαδηθαζία θαη ν αλαιπηήο έξζεη ζηε ζέζε “READY”
ειέγρνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ “AUTORINSE” πνπ καο ηύπσζε ν
αλαιπηήο θαη θάλνπκε αλ ρξεηαζηεί αθόκα έλα “AUTORINSE” κέρξη λα
δνύκε απνδεθηά απνηειέζκαηα ζην “BACKGROUND”.
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