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1. INDLEDNING 

1.1. Om denne vejledning 

Denne vejledning beskriver alle de nødvendige procedurer og angiver de oplysninger, der er 
nødvendige for, at RPU-2100R kan anvendes korrekt og med succes. Den dækker normal drift, 
brugervedligeholdelse og fejlfinding. 

Vejledningen beskriver ikke specifikke servicerelaterede emner, såsom detaljerede tekniske 
oplysninger og reparationsprocedurer. 

I denne vejledning anvendes følgende grafiske symboler til at gøre opmærksom på vigtige 
oplysninger: 
 

 

ADVARSEL: 
Dette symbol angiver advarsler og andre farerelaterede oplysninger. Hvis de 
pågældende oplysninger ignoreres, kan det medføre personskade, skade på instrument 
eller ejendom eller instrumentfejl. 

  
 

 

BEMÆRK: 
Dette symbol angiver nyttige tips og andre vigtige oplysninger, der ikke er relateret 
til nogen specifik fare. 
  

 
 

1.2. Ansvarsfraskrivelse 

Instrumentet er ikke udstyret med sikkerhedskopierings- eller kontrolsystemer, der hindrer 
produktion af forkert reagens på grund af f.eks. følgende forhold: 

• Ikke-kalibreret målekredsløb 

• Instrumentfejl 

• Koncentreret reagens af forkert type eller kvalitet 

• Demineraliseret vand af dårlig kvalitet 
 

 

Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, hændelige, 
specielle eller følgeskader af enhver form, der måtte opstå som følge af brugen af 
forkert forarbejdet reagens. 

 
 

1.3. Beskyttede betegnelser 

Sysmex er et registreret varemærke tilhørende Sysmex Corporation, Japan. 
Cellpack er et registreret varemærke tilhørende Sysmex Corporation. 
Cubitainer er et registreret varemærke tilhørende Hedwin Corporation. 
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1.4. Forklaring: Betegnelser og oplysninger 

Der kan bruges forskellige reagenser i RPU-2100R, afhængigt af det tilsluttede analysatorsystem, 
hvorfor følgende betegnelser er gældende: 

• RPU-2100R er fremstillet, så instrumentet er egnet til analysatorer fra X-klassen og XN-serien.  

• Betegnelsen "forfilter" beskriver det interne væskeforfilter, der er placeret inde i RPU-2100R. 

• Betegnelsen "slutfilter" beskriver den/de væskeslutfiltre, der er placeret på indersiden af 
dækslet på RPU-2100R.  

• "Cellpack® -S-konc." anvendes, hvis RPU-2100R er tilsluttet en eller flere X-klasse-
analysatorer. 

• "Cellpack DST" anvendes, hvis RPU-2100R er tilsluttet XN-serien. 

• Betegnelserne "Cellpack-koncentrat" og "koncentrat" kan erstattes med "Cellpack® -S-konc." 
og "Cellpack DST", afhængigt af hvilket analysatorsystem, der er tilsluttet RPU-2100R. 

• Betegnelsen "brugsklart Cellpack" kan erstattes med "Cellpack®" og "Cellpack DCL", 
afhængigt af hvilket analysatorsystem, der er tilsluttet RPU-2100R. 

• RPU-2100R producerer en "brugsklar fortynding" af "Cellpack® -S-konc." eller "Cellpack DST", 
afhængigt af hvilket analysatorsystem, der er tilsluttet RPU-2100R. 

• Cellpack-koncentratet (Cellpack® -S-konc. og Cellpack DST) kan leveres i 
cubitainerreagensbeholdere på 10 eller 20 liter. Efter åbning skal Cellpack® -S-konc. anvendes 
inden 30 dage, og Cellpack DST skal anvendes inden 60 dage. 
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2. INSTRUMENTBESKRIVELSE 

2.1. Generelle oplysninger 

RPU-2100R er en automatiseret reagensforarbejdningsenhed. Den producerer brugsklar 
fortynding af Cellpack-koncentrat (f.eks. (Cellpack® S-konc.) og demineraliseret vand i et forhold 
på 1:25. 

Instrumentet er en enkelt enhed, der indeholder alle nødvendige dele i en lukket ramme. Rammen 
er dækket med epoxybehandlede, tynde metalplader, der er nemme at tage af. 

Alle udvendige stik er placeret på bagsiden af instrumentet, også TIL/FRA-knappen (tænd/sluk). 
Der er adgang til alle de dele, som brugeren må servicere og udskifte, gennem frontlågen. Der kan 
om ønsket monteres en rullevogn til Cellpack-koncentratbeholderen (her vist med Cellpack® S-
konc. som eksempel) på tre sider af enheden. 
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2.2. Specifikke brugsbetingelser 

Instrumentet "RPU-2100R" må kun anvendes til at producere en brugsklar opløsning af Cellpack-
koncentrat til in vitro-diagnosticering i direkte forbindelse med hæmatologi-analysatorer fra 
SYSMEX, X-klassen og XN-serien. 
Instrumentet må kun anvendes med de reagenser og rengøringsmidler, der er angivet i denne 
vejledning. 
Enhver anden brug betragtes som værende ikke-specificeret. 
 

2.3. Funktionskarakteristika 

2.3.1. Reagensgennemløb 

Output af fortyndet reagens afhænger af vandforsyningstemperaturen og af ekstraktionsmængden 
for det fortyndede reagens.  
Når vandet er meget koldt, tager opvarmningsprocessen længere tid end blandingsprocessen. 

Se tabellen for en detaljeret oversigt over output Forsyningsvand og reagenstilstand (på side 
15). 
 

2.4. Opløsningsprincip 

Bestemmelse af opblandingsgrad for reagenset foretages ved at måle dets konduktivitet. 

Konduktivitetsmålingen i RPU-2100R udføres i henhold til følgende internationale standarder: 

ISO 7888:1985 (Vandundersøgelse – Måling af elektrisk konduktivitet) 

EN-IEC 60746-3:2002 (Udtryk for elektrokemiske analysatorers egenskaber – Del 3: 
Elektrolytisk ledeevne) 

Ledeevne defineres som en substans' evne til at lede en elektrisk strøm. 

I vandige opløsninger ledes strømmen af opladede ioner. Jo højere antal ioner (som i 
saltopløsninger), jo højere bliver konduktiviteten. Da konduktiviteten af begge ingredienser i 
reagenset (demineraliseret vand og det koncentrerede reagens) er kendt, kan opblandingsgraden 
bestemmes med stor nøjagtighed. 

Ionbevægelsen i vandige opløsninger er i høj grad temperaturafhængig. Derfor måles 
opløsningens temperatur også, og konduktivitetsværdien ved den pågældende temperatur 
konverteres til værdien, hvis temperaturen var 25 °C. 

For at undgå konverteringsunøjagtigheder, der kan opstå, når temperaturforskellen er meget stor, 
opvarmes det demineraliserede vand til 25 °C. 
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2.5. Principper for anvendelse 

Instrumentet anvender demineraliseret vand, der skal leveres fra en ekstern enhed. Det 
demineraliserede vand fyldes ind i vandbeholderen ved hjælp af trykket fra den eksterne 
vandforsyning. Vandet opvarmes i vandbeholderen og flyder ind i blandingsbeholderen ved hjælp 
af tyngdekraften. 

En første dosis af koncentreret reagens tilføres via en peristaltisk pumpe. Det producerer en 
fortynding på 80-90 % af den ønskede værdi. Fortyndingen blandes, og konduktiviteten måles. 
Resten af den nødvendige mængde koncentreret reagens beregnes og tilføres i flere trin og stadigt 
lavere mængder. 
Når den målte konduktivitetsværdi ligger inden for et bestemt interval, er fortyndingen korrekt og 
flyder ind i opbevaringsbeholderen ved hjælp af tyngdekraften. 
Afviste fortyndinger flyder ind i affaldsmanifolden ved hjælp af tyngdekraften og pumpes ud af 
instrumentet til affaldet. 

Det fortyndede reagens i opbevaringsbeholderen pumpes gennem et bakteriefilter ind i en 
overløbsbeholder. De eksterne analysatorer fører reagenset fra denne overløbsbeholder gennem 
et slutfilter ved hjælp af undertryk, der leveres af analysatorens undertryksenhed. Fra 
overløbsbeholderen flyder reagenset tilbage i opbevaringsbeholderen ved hjælp af tyngdekraften. 

Alle beholdere er forbundet til et hovedluftindtag/-udtag og en affaldsmanifold ved hjælp af en 
kombineret ventilations-/overløbsslange. Dette åbne system forhindrer trykdannelse i beholderne. 
Et luftfilter beskytter systemet mod forurening fra luftbårne partikler. En svømmerafbryder inde i 
affaldsmanifolden aktiverer affaldspumpen. 
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2.6. Tekniske specifikationer 

RPU-instrumentmodeller: 
 

Model 
Modelnavn Katalognummer 

 RPU-2100-R NARP109000 

NARP109010 

Strømforsyning Spænding 230 VAC (+/- 10 %)  

 Frekvens 50-60 Hz 

   

strømforbrug  500 VA 

   

Miljø Minimum og maksimum for 
driftstemperatur 

15-30 °C 

 Optimal driftstemperatur 15-25 °C 

 Transport- og 
opbevaringstemperatur 

 5-50 °C 

 Luftfugtighedsniveau 40-80 % ikke-
kondenserende 

   

Udvendige stik og 
tilslutninger 

Elnet Europæisk elledning 

 Ethernet/USB 
(kun NARP109010) 

RJ45/USB-B  

 RS-232 
(kun NARP109000) 

9-benet SUB-D hunstik  

Udvendige tilslutninger  
(væsker) 

Vandtilslutning (1x, på 
medfølgende 
tilslutningsslange) 

G ¾" hun 

 Tilslutning til reagensudtag 
(4x) 

Tilslutning til 
slangeindskubning,  
Udvendig diameter 6 mm 

 Tilslutning til 
affaldsudledning (1x) 

Slangestuds, slange 
indvendig diameter 12 mm 
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Generelle dimensioner Bredde 500 mm 

(uden reagensrullevogn) Højde < 700 mm 

 Dybde 430 mm 

   

Samlet vægt (uden 
væsker) 

 

 ca. 50 kg 

Volumen Vandbeholder 2,5 liter 

 Opbevaringsbeholder 2,5 liter 

 Blandingsbeholder 0,6 liter 

 Overløbsbeholder 0,6 liter 

 Affaldsbeholder (tilbehør, 
udvendig) 

20 liter 

   

Varmeeffekt Standby-tilstand  maks. 50 W 

 Fuld drift maks. 500 W 

Akustisk støjniveau Maksimum ved 1m 
(under affaldsudledning)  

65 dB(A) 

 Kontinuerligt ved 1m < 60 dB(A) 

   

Brugergrænsefladesprog Aktuelt tilgængelige de, en, es, fr, hu, it, nl, sk, 
sv, da 

 (listen vil evt. blive udvidet)  

 
 
 

2.7. Forsyningsvand og reagenstilstand 
 

Demineraliseret 
vand 

Påkrævet kvalitet (konduktivitet) Under 0,2 µS/cm 

 Påkrævet mængde  
(forbrug under normal drift) 

20 liter/time 

 Påkrævet temperatur 5-25 °C 

 Minimumtryk 1 bar 

 Maksimumtryk 5 bar 

 Påkrævet slangetilslutning G ¾" han 
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Koncentreret 
reagensforsyning 

Maks. beholderstørrelse 

 

390 x 260 x 300 mm 

(bredde x dybde x højde) 

 Reagenstype SYSMEX Cellpack-
koncentrat 

    

Filtrering Luftfilter Bakteriefilter, 
porestørrelse 0,2 µm 

 Væskeforfilter Kapsel i farmaceutisk kvalitet 
(steriliseret), 
porestørrelse 0,8+ 0,45 µm, 
 selvventilerende 

 Væskeslutfilter Kapsel i farmaceutisk kvalitet 
(steriliseret), 
porestørrelse 0,2 µm, 
selvventilerende 

   

Fortyndet reagens  

konduktivitetsinterva
l 

 I overensstemmelse med 
ZE000901, "Solution for 
technical adjustment": 13,47 
mS/cm (+/- 0,1 mS/cm) ved 
25 °C (+/- 2 °C) 

   

Fortyndet reagens  

kontinuerligt output 

Ved en vandtemperatur på 5-20 
°C 

under 16 liter/time 

(ved kontinuerlig 
udvinding) 

Ved en vandtemperatur på 20-25 
°C 

ca. 16 liter/time som 
minimum 

ca. 18 liter/time som 
maksimum 

Gennemløb (18 liter/time svarer ca. til 600 prøver/time) 

Maksimal udvinding 
af fortyndet reagens 

0,5 liter/minut 6 minutter som maksimum 

(med fuld 
opbevarings- og 
overløbsbeholder og 
nyt forfilter) 

1 liter/minut 2 minutter som maksimum 

   

Udvindingsmetode 
for fortyndet reagens 

Metode Vakuum 

 Interval 75-600 mm Hg 
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2.8. Instrumentoversigt 

2.8.1. Udvendigt udseende og generelle dimensioner 

 
 

1 Tilslutning til vandindtag 4 Udvendige stik og tilslutninger 

2 Tilslutninger til reagensudledning 5 Eltilslutning 

3 Tilslutning til affaldsudledning   
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2.8.2. Indvendigt udseende 

 
 

1 Luftfilter 7 Vandbeholder 

2 Blandingsbeholder 8 Overløbsbeholder 

3 Reagenspumpe 9 Afløbsventil til overløbsbeholder 

4 Væskeforfilter 10 Opbevaringsbeholder 

5 Afløbsventil til opbevaringsbeholder 11 Affaldsmanifold 

6 Cirkulationspumpe 12 Affaldspumpe 
 
 

2.8.3. Vandbeholder 

Vandbeholderen er en ikke-gennemsigtig, lukket beholder, der indeholder en forsyning af 
demineraliseret vand fra den eksterne vandforsyning. Vandet opvarmes til 25 °C i denne beholder. 
En omrøringsenhed sikrer, at vandet har en ensartet temperatur. Beholderen ventileres og 
beskyttes mod trykdannelse via en slangetilslutning til affaldsmanifolden. 
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2.8.4. Blandingsbeholder 

Blandingsbeholderen er en gennemsigtig beholder, hvori fortyndingen foregår. Den indeholder 
konduktivitetssensoren og en blandingsenhed. Beholderen ventileres og beskyttes mod 
trykdannelse via en slangetilslutning til affaldsmanifolden. 
 

2.8.5. Opbevaringsbeholder og cirkulationssystem 

Opbevaringsbeholderen er en ikke-gennemsigtig, lukket beholder, der indeholder det fortyndede 
reagens. 
Den opbevarede blanding pumpes kontinuerligt gennem et bakteriefilter ind i en overløbsbeholder. 
Filteret fjerner partikler og bakterier fra reagenset. Filterets flowkapacitet overvåges. 

Overløbsbeholderen er en gennemsigtig, lukket beholder, hvorfra de tilsluttede analysatorer henter 
reagenset. En separat tilslutning for hver enkelt analysator fører gennem bagsiden af RPU-2100R 
til ydersiden. Hver enkelt analysator er tilsluttet et separat slutbakteriefilter. 
Overskydende blanding flyder tilbage til opbevaringsbeholderen. 
Begge beholdere ventileres og beskyttes mod trykdannelse via en slangetilslutning til 
affaldsmanifolden. 
På det laveste punkt, mellem opbevaringsbeholderen og cirkulationspumpen, er der en 
afløbsventil, der omdirigerer flowet til affaldspumpen i tilfælde af, at systemet skal tømmes. En 
anden afløbsventil befinder sig under overløbsbeholderen, så overløbsbeholderen kan tømmes. 
Begge ventiler betjenes manuelt. 
 

2.8.6. Reagenspumpe 

Den peristaltiske pumpe transporterer det koncentrerede reagens ind i blandingsbeholderen. 
Pumpeslangen kan nemt udskiftes. 
 

2.8.7. Affaldsopsamling 

Alle beholdere er tilsluttet affaldsmanifolden, som fører til affaldspumpen. En flydeafbryder inde i 
manifolden aktiverer affaldspumpen, der pumper affaldet ud af instrumentet. Hvis RPU-2100R ikke 
er tilsluttet et centralt affaldsopsamlingssystem, kan der som tilbehør tilsluttes en affaldsbeholder 
på 20 liter. Den valgfrie affaldsbeholder overvåges af en niveauafbryder for at forhindre 
overopfyldning. 
 

2.8.8. Styreenhed 

Den elektroniske styreenhed er placeret på bagsiden af instrumentet og er afskærmet fra 
væskesystemet. Styreenheden er ikke tilgængelig for brugeren. 
Alle aktivatorer, sensorer osv. styres af en enkelt PCB. Softwaren er integreret og er lagret i Flash-
hukommelse. 
Softwaren er Flash-programmérbar fra en pc via en USB-tilslutning eller RS232 (SUB-D-stik), 
afhængigt af modellen (se Tekniske specifikationer på side 13). Tekniske specifikationer (på side 
14)). 
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2.8.9. Tilslutning til ekstern kommunikation 

Der er placeret en række tilslutninger til ekstern kommunikation på bagsiden af instrumentet. 
 

2.8.9.1. I/O 

Der er tre I/O-stik til eksterne enheder, eksempelvis niveauafbryderen til den valgfrie 
affaldsbeholder. 
 

 

BEMÆRK: 
Kontakt din Sysmex-repræsentant for at få flere oplysninger om eksternt 
ekstraudstyr. Disse enheder skal tilsluttes af en uddannet tekniker. 

 
 

2.8.9.2. RS-232 (kun model NARP109000) 

RS-232-stikket anvendes til at sende data fra RPU-2100R til et overvågningssystem og til 
programmeringsformål. Onlinetilslutning til den udvidede IPU foregår via RS-232. 
 

 

BEMÆRK: 
RS-232-stikket er udelukkende beregnet til serviceformål. 

 
 

2.8.9.3. Ethernet/USB (kun model NARP109010) 

Ethernet-opkoblingen anvendes til at sende data fra RPU-2100R til et overvågningssystem. 
USB-opkoblingen anvendes til firmwareopdateringer. 
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3. SIKKERHEDSOPLYSNINGER 

3.1. Generelle sikkerhedsforanstaltninger 
 

 
 

Læs instruktionerne, før du anvender instrumentet. Vær opmærksom på alle advarselsmærkninger 
i vejledningen og på instrumentet. Gem denne vejledning til fremtidig reference. 

Undgå at spilde væsker på instrumentet. Det kan forårsage en kortslutning. Hvis det sker, skal du 
omgående sætte hovedafbryderen på FRA og trække ledningen ud af stikket. Kontakt Sysmex-
servicerepræsentanten. 

Såfremt der bemærkes usædvanlig lugt eller røg fra instrumentet, sættes hovedafbryderen 
omgående på FRA, og ledningen trækkes ud af stikket. Yderligere brug af instrumentet indebærer 
risiko for brand, elektrisk stød eller personskade. Kontakt Sysmex-servicerepræsentanten. 

Undlad at berøre de elektriske strømkredse inde i instrumentet, specielt med våde hænder, da der 
er risiko for elektrisk stød. 

Dette instrument skal tilsluttes et strømstik med korrekt spænding. Bemærk, at instrumentet skal 
jordforbindes. 

Undgå at beskadige strømkablet. Undlad at anbringe nogen form for apparater på strømkablet, og 
undlad at trække i strømkablet. 

Når instrumentet ikke anvendes (herunder også natten over), skal vandforsyningen afbrydes for at 
undgå uheld med vandudslip. 

Dette instrument må kun åbnes som anvist i denne vejledning. 
 

3.2. Undgå infektion 

De indvendige væskebeholdere må aldrig åbnes af brugeren, kun af uddannet servicepersonale. 
Undere længere tids brug af RPU'en kan der opstå skadelig bakterievækst (f.eks. legionella) inde i 
beholderne. Før beholderne åbnes, skal desinfektionsproceduren udføres (se afsnittet 
Vedligeholdelse for yderligere oplysninger). 
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3.3. Installation 

Instrumentet skal installeres på et tørt og støvfrit sted. 

Undlad at udsætte instrumentet for voldsomme temperaturudsving og direkte sollys. 
Undgå stød og vibrationer. Sørg for god ventilation. 

Undgå installation nær enheder, der forårsager interferens, f.eks. radioer, centrifuger osv. 

Installation af instrumentet på steder, hvor der opbevares kemikalier eller udvikles gasarter, er ikke 
tilladt. 
 

3.4. Håndtering af reagenser 

Vær opmærksom på mærkningen på reagenspakkerne og oplysningerne på pakkeindstikket. 

Undgå direkte kontakt med reagenserne. Reagenser kan forårsage irritation af øjne, hud og 
slimhinder. 

Hvis du uforvarende er kommet i kontakt med reagens, skal du omgående skylle huden med 
rigeligt vand. 

Hvis der opstår øjenkontaminering, skylles omgående med rigeligt vand. Søg med det samme 
lægehjælp. Vær opmærksom på dataarket om materialesikkerhed. 

Hvis du uforvarende er kommet til at indtage reagens, skal du omgående kontakte en læge! 

Undgå støv- eller bakteriekontaminering af reagenserne. Reagenserne må ikke anvendes efter 
udløbsdatoen. 

I tilfælde af mindre udslip af reagens tørres det op med en fugtig klud. Ved større udslip følges 
standard laboratorieprocedurer. 

Cellpack-koncentrat er en god strømleder, så hvis der forekommer udslip tæt på elledninger eller -
apparater, er der risiko for elektrisk stød. Sluk for instrumentet og træk stikket ud, før udslippet 
tørres op. 

RPU DISINFECTANT er et stærkt basisk rengøringsmiddel. Hvis det kommer i kontakt med hud 
eller tøj, skal den pågældende overflade skylles med rigelige mængder vand. Vær opmærksom på 
dataarket om materialesikkerhed. 

RPU DISINFECTANT indeholder natriumhypoklorit, som er ætsende. Aftør omgående med en 
fugtig klud. 
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4. INSTALLATION 

Instrumentet skal udpakkes, installeres og kontrolleres af en uddannet Sysmex-
servicerepræsentant, før det tages i brug første gang. 
Der findes detaljerede installationsanvisninger i servicevejledningen til RPU-2100R. 
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5. BRUGERGRÆNSEFLADE OG SOFTWAREMENU 

 
 

5.1. Displaylayout 

Displayet er opdelt i fire linjer med hver 20 tegn. Hoveddisplayet vises, når instrumentets 
hovedafbryder sættes på TIL. 

På displayet vises følgende oplysninger: 
 

5.1.1. Tilstandsoplysninger 

Den første linje viser, om instrumentet er [AKTIV] eller [STANDBY], eller udfører [SERVICEFUNKTION]. 
[AKTIV] betyder, at instrumentet er i funktion og automatisk producerer reagens. Servicefunktioner er 
ikke tilgængelige ved denne indstilling. 

[STANDBY] betyder, at produktionen af reagens er afbrudt, så der kan udføres servicefunktioner og 
vedligeholdelsesopgaver. 
Brugeren kan skifte instrumentet til disse indstillinger. Ved opstart skifter instrumentet automatisk til 
tilstanden [AKTIV] efter 15 sekunder. 
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5.1.2. Statusoplysninger 

Linje tre og fire viser korte beskeder, der angiver aktuel status for reagensproduktionen: 
 

"opfylder" • vandbeholderen er ved at blive fyldt 

"opvarmer: xx,x °C (xx,x 
°C)" 

• vandet er ved at blive opvarmet, aktuel temperatur, i 
parentesen: endelig temperatur 

"blander, vent" • reagens er ved at blive blandet 

"KLAR" • fortyndet reagens er tilgængelig for analysatorerne 
 

Når der opstår en fejl eller vises en advarsel, skifter statuslinjen i intervaller på 1 sekund mellem 
fejl- eller advarselsmeddelelserne og den almindelige statusoplysning. 
 

5.2. Sådan anvendes tastaturet 

RPU-2100R har et menustyret operativsystem. Menuerne kan vælges ved at trykke på tasten [ 
ENTER ] og/eller ved at bruge tasterne [PIL OP] og [PIL NED] til at rulle. 
En pil [>] foran linjen angiver den valgte position. 
Tryk på [ ENTER ] for at aktivere den valgte funktion eller gå til undermenuen. 
Hvis du trykker på [RETUR] i en undermenu, går du altid tilbage til foregående menu. 
Hvis du trykker på  [RETUR] i hovedmenuen, går du tilbage til hoveddisplayet. 

 

Knap Beskrivelse Brug denne tast til at: 

 

PIL OP 

• rulle op i en menu 

• øge værdien af en parameter 

• slukke bipperen midlertidigt 

 

PIL NED 

• rulle ned i en menu 

• sænke værdien af en parameter 

• slukke bipperen midlertidigt 

 

ENTER 

• vælge et menupunkt 

• starte en funktion 

• bekræfte en handling 
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5.3. Signaler 

Der anvendes to lamper i displayet på RPU-2100R. I kombination med en intern bipper angiver de 
forskellige tilstande: 

 

Lampe Status Tilstand 

Grøn ("klar") Er hele tiden TÆNDT Aktiv tilstand 

Grøn ("klar") Blinker Standby-tilstand 

Rød ("fejl") Er hele tiden TÆNDT + korte 
bip 

Fejl 

Rød ("fejl") Blinker + lange bip Advarsel 
 

Se afsnittet "Fejlfinding" for yderligere oplysninger om fejl og advarsler. 
 

5.4. Oversigt over menupunkter 

De forskellige menupunkter forklares kun kort i dette afsnit. Du finder detaljerede oplysninger i 
afsnittet Vedligeholdelse.  

 

Forklaring: [FED TEKST] er teksten på displayet 

 Fed tekst er standardindstillingen 

 [ ENTER ] er tastefunktionen 
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5.4.1. Menustruktur (brugerniveau) 
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5.4.2. Hovedmenu 

Nedenstående elementer er tilgængelige i tilstandene Aktiv og Standby. 
 

Hovedmenu 

[RETUR] Vender tilbage til hoveddisplayet 

[LUK SYSTEM] Før instrumentet slukkes, skal denne funktion udføres. Se 
afsnittet "Normal drift" for yderligere oplysninger. 

[AKTIV / STANDBY 
TIL/FRA] 

Skifter mellem tilstandene "aktiv" og "standby". 
[On] er lig med "aktiv"; [off] er lig med "standby". Standard 
ved opstart: standby. Skifter automatisk til aktiv efter 15 
sekunder. 
Se afsnittet "Normal drift" for yderligere oplysninger. 

[NULSTIL FEJL] Nulstiller en fejlmeddelelse 

[ADVARSLER TIL/FRA] Standard ved opstart: advarsler er slået til. 
Hvis brugeren ikke ønsker at få signaleret advarsler, kan 
elementet slås fra. Fejlmeddelelser bliver ikke påvirket af 
denne indstilling. 

[VIS MASKINLOG] Går til menuen Instrumentlog 

[VIS FEJLLOG] Går til menuen Fejllog 

[GÅ TIL SERVICEMENU] Går til menuen Service 
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5.4.3. Menuen Maskinlog 

Nedenstående elementer er tilgængelige i tilstandene Aktiv og Standby. 
 

Maskinlog 

[RETUR] Vender tilbage til foregående menu. 

[GOD] Viser den samlede mængde af gode (godkendte) blandinger. 
Permanent værdi. 
Interval: 0-9.999.999 

[DÅRLIG] Viser den samlede mængde blandinger, der er blevet afvist på 
grund af forkerte konduktivitetsværdier. Permanent værdi. 
Interval: 0-9.999.999 

[DÅRLIG (TEMP)] Viser den samlede mængde blandinger, der er blevet afvist på 
grund af for høj temperaturafvigelse. Permanent værdi. 
Interval: 0-9.999.999 

[FEJL] Viser det samlede antal fejl. Permanent værdi. 
Interval: 0-9.999.999 

[TIMER] Viser cirkulationspumpens akkumulerede driftstid i timer. 

 
 
 

5.4.4. Menuen Fejllog 

Nedenstående elementer er tilgængelige i tilstandene Aktiv og Standby. 
 

Fejllog 

[RETUR] Vender tilbage til foregående menu 

[fejl 1 til og med 10] Viser de seneste 10 fejl, der er opstået. 
Permanent værdi. 
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5.4.5. Menuen Service 

De fleste af punkterne på menuen Service er kun tilgængelige, når instrumentet befinder sig i 
tilstanden Standby. Punkter, der ikke er tilgængelige, angives med et lydsignal. 
 

 

Menuen Service 

[RETUR] Vender tilbage til foregående menu. 

[UDSKIFT KONCENTRAT] Giver mulighed for udskiftning af beholderen med 
Cellpack-koncentratreagens. 
Se afsnittet Vedligeholdelse for en trinvis procedure. 

[UDSKIFT FILTER] Giver mulighed for udskiftning af det interne væskeforfilter. 
Se afsnittet Vedligeholdelse for en trinvis procedure. 

[UDSKIFT PUMPESLANGE] Giver mulighed for udskiftning af reagenspumpeslangen. 
Se afsnittet Vedligeholdelse for en trinvis procedure. 
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6. STANDARDPROCEDURER FOR DRIFT 

6.1. Opstart 
 

 

BEMÆRK: 
RPU-2100R skal startes 20-30 minutter tidligere end de tilsluttede 
analysatorer. Det vil sikre, at RPU-2100R kører på fuld kapacitet, når 
analysatorerne kræver brugsklart reagens. 

 

1. Sørg for, at forsyningen af demineraliseret vand kører, og at affaldsbeholderen (hvis den er 
monteret) er tom. 

2. Tænd for instrumentet (TIL). 
3. I de første 15 sekunder viser displayet softwareversion og meddelelsen [TRYK PÅ ENTER FOR AT 

STARTE I STANDBY] 
Hvis der ikke trykkes på [ ENTER ] inden for det tidsinterval, skifter softwaren automatisk til 
tilstanden "Aktiv", og hovedskærmbilledet vises. 
Instrumentet begynder nu at fremstille fortyndet reagens. 

 
 

6.2. Tilstanden "Aktiv" 

Tilstanden "Aktiv" angives på første linje af displayet, og den grønne "Klar"-lampe er hele tiden 
TÆNDT. 

Alle nødvendige processer i forhold til produktion af fortyndet reagens udføres automatisk, så 
længe der er demineraliseret vand og reagenskoncentrat tilbage, og der kan udvindes fortyndet 
reagens. Displayet viser korte meddelelser, der angiver den igangværende proces. 

Produktion af fortyndet reagens bliver afbrudt, når den indbyggede opbevaringsbeholder fyldes.  

Når der trækkes reagens fra overløbsbeholderen, falder niveauet i opbevaringsbeholderen, og 
produktionen af reagens fortsætter automatisk. 
Menupunkter vedrørende overvågning er tilgængelige i tilstanden Aktiv. 
Servicefunktioner, der forstyrrer de automatiske processer, er ikke tilgængelige. Det angives med 
et lydsignal. 
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6.2.1. Cirkulationspumpens funktion i tilstanden Aktiv 

Når der er tilstrækkeligt fortyndet reagens i opbevaringsbeholderen, pumper cirkulationspumpen 
automatisk reagenset gennem filteret ind i overløbsbeholderen. Cirkulation aktiveres skiftevis i 1 
minut og standser derefter i 15 minutter, hvis der ikke overføres reagens fra overløbsbeholderen. 
Når reagenset overføres fra overløbsbeholderen og niveauet falder, fortsætter cirkulationen så 
længe som det er nødvendigt for at bibeholde niveauet. 

Hvis niveauet i opbevaringsbeholderen er lavt, standser pumpen eventuelt et stykke tid for at 
forhindre beskadigelse. Den starter automatisk igen, når der igen er tilstrækkeligt reagens. 
 

6.3. Tilstanden "Standby" 

Tilstanden "'Standby" angives på første linje af displayet, og den grønne lampe "Klar" blinker. 

For at brugeren kan få adgang til servicefunktionerne, skal instrumentet sættes i standby-tilstand. 
Det betyder, at produktionen af fortyndet reagens standses. 

Denne funktion kan anvendes når som helst. Det kan dog tage et par sekunder, fordi de 
automatiske processer skal stoppes under sikre forhold. 
 

6.3.1. Cirkulationspumpens funktion i tilstanden Standby 

Generelt fungerer cirkulationspumpen på samme måde som i aktiv-tilstand. Men for at kunne 
udføre bestemte servicefunktioner er det nødvendigt at standse pumpen. 
 

6.4. Udskiftning af reagenskoncentrat 

Når cubitaineren med Cellpack-reagenskoncentrat er tom, signalerer instrumentet  
"C38 KONDUKTIVITET - SKIFT KONCENTRAT". 
Se afsnittet "Fejlfinding" C38 Konduktivitet – skift Cellpack-koncentrat (på side 43)for 
proceduren. 

Reagensbeholderen kan også udskiftes præventivt. 
Se afsnittet "Vedligeholdelse" Præventiv udskiftning af Cellpack-koncentrat (på side 46)for 
proceduren. 
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6.5. Nedlukning 

Når RPU-2100R skal lukkes ned, skal det altid gøres ved hjælp af menupunktet [LUK SYSTEM] i 
hovedmenuen. På den måde sikres det, at driftstimerne registreres korrekt i loggen. 
 

 

BEMÆRK: 
Når systemet skal lukkes ned, skal de tilsluttede analysatorer lukkes 
ned først. Dermed undgår man, at tilslutningsslangerne og interne 
reserver i analysatorerne tømmes helt. 

 

 

ADVARSEL: 
Når instrumentet skal slukkes (FRA), skal den eksterne vandforsyning 
slukkes først! 

 

Når der er slukket for vandforsyningen, skal [LUK SYSTEM] aktiveres i hovedmenuen. Det kan gøres i 
både tilstanden "Aktiv" og i tilstanden "Standby". 

Brugeren får vist en meddelelse, når instrumentet kan slukkes på sikker vis (FRA). 
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7. FEJLFINDING 

7.1. Fejl-, tilstands- og advarselsmeddelelser 

RPU-2100R registrerer forskellige fejl-, tilstands- og advarselssituationer for at kunne give 
brugeren oplysninger om fejlfunktion eller mulig overhængende fare for fejlfunktion på 
instrumentet. 
 

 

BEMÆRK: 
Lydsignalet kan slukkes midlertidigt ved at trykke på en af 
piletasterne. Lydsignalet slås automatisk til igen, når der opstår en 
ny fejl- eller advarselstilstand. 

 
 

7.1.1. Forskellen på fejl, tilstande og advarsler 
 

Advarselssignal: 

• Displayet viser advarselsnummer og beskrivelse 

• Fejllampen blinker 

• Bipperen afgiver lange bip (1 sekund) med lange pauser af samme varighed (1 sekund) 

Der lyder en advarsel, hver gang der opstår en situation, der kan forstyrre det ønskede output af 
fortyndet reagens, eksempelvis langsomme opfyldnings- og tømningscyklusser. Advarsler påvirker 
ikke de igangværende processer, og de nulstilles automatisk, når advarselssituationen er 
overstået. 

Advarsler bliver til fejl, når specifikke grænser for den pågældende situation overskrides. 

Når der vedvarende signaleres en advarsel, uden den bliver til en fejl, bør du kontakte Sysmex-
servicerepræsentanten for vedligeholdelse, så du forhindrer en eventuel nært forestående 
funktionsfejl. 

Brugeren kan vælge ikke at blive informeret om advarsler ved at slå funktionen fra. 
Advarsler registreres ikke i fejlloggen. 
 

Tilstandssignal: 

• Displayet viser tilstandsnummer og beskrivelse, samt en kort vejledning til brugerhandling 

• Fejllampen blinker 

• Bipperen afgiver lange bip (1 sekund) med længere pauser (3 sekunder) 
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Tilstande er situationer, der forstyrrer korrekt instrumentfunktion og indebærer behov for 
omgående handling fra brugerens side. Tilstande er sædvanligvis relateret til eksterne faktorer, 
som brugeren skal håndtere. I nogle tilfælde kan tilstanden også forårsages af interne problemer. 

Se afsnittet "Fejlfinding" for passende handlinger ved tilstande. 
 

Fejlsignal: 

• Displayet viser fejlnummer og beskrivelse, samt en kort vejledning til brugerhandling 

• Fejllampen lyser konstant 

• Bipperen afgiver korte bip (0,3 sekunder, med korte pauser af samme varighed (0,3 sekunder) 

Fejl betyder, at brugeren omgående skal reagere, da korrekt instrumentfunktion ikke længere er 
garanteret. Alle igangværende processer indstilles, med undtagelse af affaldsfjernelse og 
opbevaringscirkulation. 

Se afsnittet "Fejlfinding" for passende handlinger i tilfælde af fejl. 
 

 

BEMÆRK: 
Hvis en tilstand eller en fejl nulstilles, selvom der stadig forefindes en 
fejl, går instrumentet i fejltilstand igen! 

 

De seneste 10 fejl registreres i loggen, efter princippet først ind-først ud. 
 

Fejl, tilstande og advarsler vises med et fejlnummer, en kort beskrivelse af fejlen og en kort 
beskrivelse af, hvad brugeren bør gøre. 
Fejlene er opdelt i grupper svarende til instrumentets hovedprocesser: 

 

Proces Fejl Tilstande Advarsler 

Affald E1 til og med E10 C1 til og med C10 W1 til og med W10 

Opbevaring E11 til og med E20 C11 til og med C20 W11 til og med W20 

H2O E21 til og med E30 C21 til og med C30 W21 til og med W30 

Blanding E31 til og med E40 C31 til og med C40 W31 til og med W40 

Intern E41 til og med E50   
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7.1.2. Liste over fejl, tilstande og advarsler samt mulige årsager 

7.1.2.1. Fejlliste (udvidet) 
 

Fejlmeddelelse 
RPU-2100R og 
cockpit for 
Extended IPU 

Aktiveret af Mulige årsager Forklaring/meddelelse vist på 
Extended IPU 

E1 AFFALD - 
KONTROLLÉR AFFALD 

Timeout for 
flydeafbryder til 
affaldsmanifold 

• Der er knæk på 
affaldsslangen, 
eller den er 
tilstoppet 

• Vandtryk for højt 

• Fejlfunktion på 
flydeafbryder til 
affaldsmanifold 

• Fejlfunktion på 
affaldspumpe 

• Fejlfunktion på 
ventil til H2O-
indtag 

• Variabelindstilling 
"twaste" for kort  

[affald (E1)]: Tøm affaldsbeholderen, 
og kontrollér sensortilslutningen på 
affaldsbeholderen samt den 
eksterne affaldsslange for knæk og 
tilstopninger.  

 

Hvis fejlen ikke forsvinder efter 
indgreb, udskiftes 
analysatoren/analysatorerne til 
brugsklart Cellpack. Kontakt derefter 
den lokale tekniske Sysmex-
servicerepræsentant. 

E11 
SENSORKONFLIKT - 
KONTAKT SERVICE - 
KONTAKT SERVICE 

sensor "OPBEV. 
TOM" = FRA, 
sensor   “OPBEV. 
FULD” = TIL 
registreret 

• Fejlfunktion på 
flydeafbryder til 
opbevarings-
beholder 

[sensorkonflikt (E11)]: Fejlfunktion 
på flydeafbryder til 
opbevaringsbeholder.  

 

Skift analysator(-er) til brugsklar 
Cellpack, og kontakt den lokale 
tekniske Sysmex-
servicerepræsentant. 

E22 H2O-
OPVARMNING - 
KONTAKT SERVICE 

timeout for 
vandtemperaturse
nsor (< 24,5 °C) 

• Indstilling for 
mekanisk 
opvarmer for lav 

• Fejlfunktion på 
opvarmer 

• Fejlfunktion på 
vandtemperaturse
nsor 

• Variabelindstilling
en “theat” er for 
kort 

•  

[H2O opvarming (E22)]: Indstillinger 
for opvarmer for lave, eller 
fejlfunktion på opvarmer  

 

Skift analysator(-er) til brugsklar 
Cellpack, og kontakt den lokale 
tekniske Sysmex-
servicerepræsentant. 

E23 H2O-OMRØRING Timeout for H2O- • Fejlfunktion på [H2O omrøring (E23)]: Fejlfunktion 
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Fejlmeddelelse 
RPU-2100R og 
cockpit for 
Extended IPU 

Aktiveret af Mulige årsager Forklaring/meddelelse vist på 
Extended IPU 

- KONTAKT SERVICE omrøringssensor omrørermotor 
eller sensor 

• Omrører sidder 
fast 

på omrørermotor eller sensor, eller 
omrører sidder fast.  
 
Skift analysator(-er) til brugsklar 
Cellpack, og kontakt den lokale 
tekniske Sysmex-
servicerepræsentant. 

E31 BLANDINGSFORS. 
- KONTAKT SERVICE 

Timeout for 
flydeafbryder på 
blandingsbeholder 

• Ingen 
vandforsyning fra 
vandbeholder 

• Ventilfejlfunktion 
"Blandingsbehold
er ind" 

• Fejlfunktion på 
flydeafbryder på 
blandingsbeholder 

• Variabelindstilling
en “tmixfull” er for 
kort 

[blandingsforsyning (E31)]: 
Fejlfunktion på forsyning fra 
blandingsbeholder.  
 
Skift analysator(-er) til brugsklar 
Cellpack, og kontakt den lokale 
tekniske Sysmex-
servicerepræsentant. 

E32 TØMNING DÅRLIG 
- KONTAKT SERVICE 

Timeout for 
flydeafbryder på 
blandingsbeholder 

• Ventilfejlfunktion 
"Blandingsbehold
er ud dårlig" 

• Fejlfunktion på 
flydeafbryder på 
blandingsbeholder 

• Variabelindstilling
en “tmixempty” er 
for kort 

[tømning dårlig (E32)]: Fejlfunktion 
på tømning af blandingsbeholder.  
 
Skift analysator(-er) til brugsklar 
Cellpack, og kontakt den lokale 
tekniske Sysmex-
servicerepræsentant. 

E33 TØMNING OK - 
KONTAKT SERVICE 

Timeout for 
flydeafbryder på 
blandingsbeholder 

• Ventilfejlfunktion 
"Blandingsbehold
er Ud OK" 

• Fejlfunktion på 
flydeafbryder til 
blandingsbeholder 

• Variabelindstilling
en “tmixempty” er 
for kort 

 

 

[tømning OK (E33)]: Fejlfunktion på 
tømning af blandingsbeholder.  
 
Skift analysator(-er) til brugsklar 
Cellpack, og kontakt den lokale 
tekniske Sysmex-
servicerepræsentant. 

E34 BLANDING FULD Flydeafbryder til • Ventillækage [blandning fuld (E34)]: Lækage på 
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Fejlmeddelelse 
RPU-2100R og 
cockpit for 
Extended IPU 

Aktiveret af Mulige årsager Forklaring/meddelelse vist på 
Extended IPU 

- KONTAKT SERVICE blandingsbeholder 
aktiveret for tidligt 

"blandings-
beholder Ud" 

• Fejlfunktion på 
flydeafbryder på 
blandingsbeholder 

blandingsbeholder, eller fejlfunktion 
på flydeafbryder.  
 
Skift analysator(-er) til brugsklar 
Cellpack, og kontakt den lokale 
tekniske Sysmex-
servicerepræsentant. 

 

E35 H2O-TILSTAND 
IKKE OK -KONTAKT 
SERVICE  

 

Ekstern H2O-
enhed 

 

• H2O-enhed er 
tom, eller 
fejlfunktion på 
enheden 

 

[H2O tilstand ikke OK (E35)]: 
Vanddemineraliseringsenhed er tom, 
eller fejlfunktion på enheden.  
 
Skift analysator(-er) til brugsklar 
Cellpack, og kontakt den lokale 
tekniske Sysmex-
servicerepræsentant. 
 
Hvis fejlen ikke forsvinder efter 
indgreb, skal du kontakte 
vandforsyningssystemets 
servicerepræsentant. 

E36 H2O-
TEMPERATUR > - 
KONTAKT SERVICE 

Vandtemperatur i 
blandingsbeholder 
> 27 °C 

• Fejlfunktion på 
vandtemperatur-
sensor 

• Fejlfunktion på 
opvarmer 

[H2O temperatur> (E36)]: 
Vandtemperatur for høj i 
blandingsbeholder, eller fejlfunktion 
på opvarmer.  
 
Skift analysator(-er) til brugsklar 
Cellpack, og kontakt den lokale 
tekniske Sysmex-
servicerepræsentant. 

E37 H2O-
TEMPERATUR < - 
KONTAKT SERVICE 

Vandtemperatur i 
blandingsbeholder 
< 23 °C  

• Fejlfunktion på 
vandtemperaturse
nsor 

• For stort 
temperaturfald 
pga. koldt miljø 

[H2O temperatur< (E37)]: 
Vandtemperatur for lav i 
blandingsbeholder, eller fejlfunktion 
på opvarmer.  
 
Skift analysator(-er) til brugsklar 
Cellpack, og kontakt den lokale 
tekniske Sysmex-
servicerepræsentant. 

E41 PARAMETER - 
KONTAKT SERVICE 

CPU • Modstridende 
data indlæst fra 
Eeprom 

[parameter (E41)]: Modstridende 
data indlæst fra Eeprom.  
 
Skift analysator(-er) til brugsklar 
Cellpack, og kontakt den lokale 
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Fejlmeddelelse 
RPU-2100R og 
cockpit for 
Extended IPU 

Aktiveret af Mulige årsager Forklaring/meddelelse vist på 
Extended IPU 

tekniske Sysmex-
servicerepræsentant. 

E42 KOMMUNIKATION 
- KONTAKT SERVICE 

CPU • Kommunikationsf
ejl mellem 
instrument-CPU 
og CPU for 
konduktivitetsmåli
ng 

[kommunikation (E42)]: 
Kommunikationsfejl mellem 
instrument-CPU'er. 
 
Skift analysator(-er) til brugsklar 
Cellpack, og kontakt den lokale 
tekniske Sysmex-
servicerepræsentant. 

E43 NTC-H2O-
SENSOR - KONTAKT 
SERVICE 

vandtemperatur > 
40 °C 

• Fejlfunktion i 
vandtemperaturse
nsorens kredsløb 

[NTC H2O sensor (E43)]: 
Fejlfunktion i 
vandtemperatursensorens kredsløb.  
 
Skift analysator(-er) til brugsklar 
Cellpack, og kontakt den lokale 
tekniske Sysmex-
servicerepræsentant. 

E44 
BLANDINGSSENSOR - 
KONTAKT SERVICE 

Temperatur i 
blandingsbeholder 
> 40 °C 

• Fejlfunktion i 
blandingsbeholder
ens 
temperatursensor
kredsløb 

[NTC blandningssensor (E44)]: 
Fejlfunktion i 
vandtemperatursensorens kredsløb.  
 
Skift analysator(-er) til brugsklar 
Cellpack, og kontakt den lokale 
tekniske Sysmex-
servicerepræsentant. 

E45 GX-SENSOR - 
KONTAKT SERVICE 

CPU • Fejlfunktion på 
konduktivitets- 
eller 
temperatursensor 

[Gx sensor (E45)]: Fejlfunktion på 
konduktivitets- eller 
temperatursensor.  
 
Skift analysator(-er) til brugsklar 
Cellpack, og kontakt den lokale 
tekniske Sysmex-
servicerepræsentant. 

E46 KOMMUNIKATION 
-  

CPU • Fejlfunktion på 
elektronik (intern) 

[kommunikation (E46)]: Fejlfunktion 
på elektronik.  
 
Skift analysator(-er) til brugsklar 
Cellpack, og kontakt den lokale 
tekniske Sysmex-
servicerepræsentant. 
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7.1.2.2. Tilstandsliste 
 

Tilstandsmeddelel
se RPU-2100R og 
cockpit på 
Extended IPU 

Aktiveret af Mulige årsager Forklaring/meddelelse vist på 
Extended IPU 

C2 AFFALDSBEH. FULD-
KONTROLLÉR AFFALD 

Flydeafbryder 
i 
affaldsbeholde
r 

• Affaldsbeholder er 
fuld 

• Fejlfunktion på 
ekstern 
affaldssensor eller 
sløjfetilslutning, 
eller ikke tilsluttet 

[affaldsbeholde fuld (C2)]: Tøm 
affaldsbeholder, eller kontrollér 
afløbstilslutning.  
 
Hvis fejlen ikke forsvinder efter 
indgreb, udskiftes 
analysatoren/analysatorerne til 
brugsklart Cellpack. Kontakt 
derefter den lokale tekniske 
Sysmex-servicerepræsentant. 

C12 CIRKULATION -
SKIFT INT. FILTER  

flydeafbryder i 
overløbsbehol
der 
(cirkulation < 
14 l/t) 

• Internt filter er 
tilstoppet 

• Fejlfunktion på 
cirkulationspumpe 

• Fejlfunktion på 
flydeafbryder i 
overløbsbeholder 

[cirkulation (C12)]: 
Kundevedligeholdelse - udskift 
analysatoren/analysatorerne til 
brugsklart Cellpack.  
 
Udskift internt filter. Hvis fejlen ikke 
forsvinder efter udskiftning, skal du 
kontakte den lokale tekniske 
Sysmex-servicerepræsentant. 

C21 H2O-FORSYNING - 
KONTROLLÉR 
VANDFORSYNING 

timeout for 
flydeafbryder i 
vandbeholder 

• Utilstrækkelig eller 
ingen 
vandforsyning 

• Fejlfunktion på 
flydeafbryder i 
vandbeholder 

• Fejlfunktion på 
ventil til H2O-indtag 

• Variabelindstilling 
"tro" for kort 

[H2O forsyning (C21)]: Kontrollér 
den tilsluttede 
vanddemineraliseringsenhed for at 
se, om haner og ventiler er helt 
åbne.  

1. Hvis fejlen ikke forsvinder, skal 
du udskifte en eller flere 
analysatorer til brugsklart Cellpack 
og kontakte den tekniske 
servicerepræsentant for 
vandforsyningssystemet.  

2. Hvis 
vanddemineraliseringsenheden 
fungerer i henhold til 
specifikationerne, skal du kontakte 
den lokale tekniske Sysmex-
servicerepræsentant. 

C38 KONDUKTIVITET - 
SKIFT KONCENTRAT 

 • Beholderen med 
koncentreret 
reagens er tom 

• Fejlfunktion på 
reagenspumpe 

[konductivitet (C38)]: Udskift den 
tilsluttede beholder med 
koncentreret Cellpack-reagens.  

 

Hvis beholderen med koncentreret 
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• Store luftbobler i 
slangen med 
koncentreret 
reagens 

Cellpack helt sikkert ikke er tom, 
udskiftes 
analysatoren/analysatorerne med 
brugsklart Cellpack, og den lokale 
tekniske Sysmex-
servicerepræsentant kontaktes. 

 
 

7.1.2.3. Advarselsliste 
 

Advarselsmedd
elelse RPU-
2100R og 
cockpit for 
Extended IPU 

Aktiveret af Mulige årsager Forklaring/meddelelse vist på 
Extended IPU 

W12 LANGSOM 
CIRK.  

flydeafbryder for 
overløbsbeholde
r (cirkulation < 
28 l/t) 

• Internt filter er 
delvist tilstoppet 

[langsom cirkulation (W12)]: 
Advarslen påvirker ikke den 
igangværende proces. 

W21 H2O-FORS. 
LAV 

timeout for 
flydeafbryder i 
vandbeholder 

• Langsom 
vandforsyning 

• Ventil "H2O-
beholder Ind" er 
ikke helt åben 

• Variabelindstilling 
"tro" for kort 

[H2O forsyning lav (W21)]: 
Advarslen påvirker ikke den 
igangværende proces. 
Kontrollér den tilsluttede 
vanddemineraliseringsenhed for at 
se, om haner og ventiler er helt 
åbne. 

W23 H2O-
OMRØRING 

Timeout for 
H2O-
omrøringssensor 

• Fejlfunktion på 
omrørermotor eller 
sensor 

• Omrører sidder fast 

[H2O omrøring (W23)]: Advarslen 
påvirker ikke den igangværende 
proces. 

W31 TØMNING, 
LANGSOM 

Timeout for 
flydeafbryder på 
blandingsbehold
er 

• Ventil 
"Blandingsbeholder 
Ud dårlig" er ikke 
helt åben 

[tømning dårlig langsom (W31)]: 
Advarslen påvirker ikke den 
igangværende proces. 

W32 TØMN, 
LANGSOM 

Timeout for 
flydeafbryder på 
blandingsbehold
er 

• Ventil 
"Blandingsbeholder 
Ud OK" er ikke helt 
åben 

[tømning OK langsom (W32)]: 
Advarslen påvirker ikke den 
igangværende proces. 

W33 BLAND. 
LANGSOM 

Timeout for 
flydeafbryder på 
blandingsbehold
er 

• Ventil 
"Blandingsbeholder 
Ind" er ikke helt 
åben 

[blandningsforsyning langsom 
(W33)]: Advarslen påvirker ikke den 
igangværende proces. 
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7.2. Fejlfinding 

7.2.1. E1 Affald – kontrollér affald 

Hvis affaldspumpen kører: 

1. Tryk på en af piletasterne for midlertidigt at slukke for bipperen. 
2. Udfør "serviceopkaldproceduren" 
 

Hvis affaldspumpen ikke kører: 

1. Tryk på en af piletasterne for midlertidigt at slukke for bipperen. 
2. Tøm affaldsbeholderen, og kontrollér tilslutningen til affaldsbeholdersensoren. 
3. Kontrollér, at der ikke er knæk eller tilstopninger i den eksterne affaldsslange. Hvis der er, 

fjernes de. 
4. Gå til menuen [NULSTIL FEJL], og tryk på [ ENTER ]. 
5. Hvis fejlen opstår igen, udføres "serviceopkaldproceduren". 

 
 
 

7.2.2. C2 Affaldsbeholder fuld – kontrollér affald 

Hvis affaldspumpen kører: 

1. Tryk på en af piletasterne for midlertidigt at slukke for bipperen. 
2. Udfør "serviceopkaldproceduren" 
 

Hvis affaldspumpen ikke kører: 

1. Tryk på en af piletasterne for midlertidigt at slukke for bipperen. 
2. Tøm affaldsbeholderen, og kontrollér tilslutningen til affaldsbeholdersensoren. 
3. Gå til menuen  [NULSTIL FEJL], og tryk på [ ENTER ]. 
4. Hvis fejlen opstår igen, udføres "serviceopkaldproceduren". 

 
 
 

7.2.3. C12 Cirkulation – udskift internt filter 

1. Tryk på en af piletasterne for midlertidigt at slukke for bipperen. 
2. Cirkulationspumpen standser automatisk. 
3. Udskift det interne filter. Tilslut slangerne som angivet i Udskiftning af forfilter (på side 46) 
4. Gå til menuen [NULSTIL FEJL], og tryk på [ ENTER ]. 
5. Hvis fejlen opstår igen, udføres "serviceopkaldproceduren". 

 
 

7.2.4. C21 Ingen H2O-forsyning – kontrollér vandforsyningen 

Denne tilstand skyldes sædvanligvis et midlertidigt fald i vandforsyningstrykket. 

1. Tryk på en af piletasterne for midlertidigt at slukke for bipperen. 
2. Gå til menuen [NULSTIL FEJL], og tryk på [ ENTER ]  eller tænd og sluk for RPU-2100R. 
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Hvis denne tilstand signaleres vedvarende: 

1. Kontrollér, at haner og ventiler til den eksterne vandforsyning er helt åbne. 
2. Hvis fejlen vender tilbage, udføres "serviceopkaldproceduren". 

 
 

7.2.5. C38 Konduktivitet – skift Cellpack-koncentrat 

1. Tryk på en af piletasterne for midlertidigt at slukke for bipperen. 
2. Bekræft fejlmeddelelsen ved at trykke på [ ENTER ]. 
3. Displayet viser derefter instruktionen: [UDSKIFT KONCENTRAT og tryk på Enter når klar...]. 
4. Kontrollér beholderen med koncentreret reagens. 
5. Hvis beholderen helt sikkert ikke er tom, udføres "Serviceopkaldproceduren". 
6. I modsat fald udskiftes reagensbeholderen. 
7. Tryk på [ ENTER ] 
8. Hvis fejlen vender tilbage, udføres "serviceopkaldproceduren" 

 
 

7.2.6. Serviceopkaldprocedure – kontakt tekniske Sysmex-servicerepræsentant 

1. Tryk på en af piletasterne for midlertidigt at slukke for bipperen. 
2. Notér den viste fejlmeddelelse. 
3. Luk vandhanen på vanddemineraliseringsenheden. 
4. Luk vandlukningsventilen på RPU-2100R. 
5. Sluk for RPU-2100R. 
6. Afmonter slangerne mellem de eksterne filtre og analysatorerne fra de eksterne filtre. 
7. Tilslut slangerne på en eller flere cubitainere med brugsklar Cellpack. 
8. Kontakt Sysmex-servicerepræsentanten for omgående service. 

 
 

7.2.7. Tiltag i tilfælde af ændret funktion 

Hvis der opstår en ændring i de tilsluttede analysatorers funktion, der ser ud til at være relateret til 
funktionen af RPU-2100R, skal serviceopkaldproceduren udføres. 

 
 

7.2.8. Nulstilling af vandsikkerhedsstoppet 

Der er placeret en sikkerhedsenhed til vandstop i vandtilslutningsslangen mellem RPU-2100R og 
vanddemineraliseringsenheden. Hvis sikkerhedsstopenheden er blevet aktiveret, skal den nulstilles 
som følger: 
 

1. Luk for vandforsyningen i indtagssiden på demineraliseringsenheden. 
2. Luk aflukningsventilen på RPU-2100R. 
3. Afmontér vandforsyningsslangen fra RPU-2100R. 
4. Anbring enden af slangen i en passende beholder (brug evt. affaldsbeholderen til RPU-2100R), 

og åbn aflukningsventilen, så vandtrykket i slangen udløses. 
5. Afmontér kun vandforsyningsslangen fra udtaget på sikkerhedsenheden til vandstop. 
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6. Anbring en passende beholder under sikkerhedsstoppet, og tryk den røde stift ind i 
sikkerhedsstoppet (stiften er placeret inde i udtagsporten). 

 

 

Advarsel: 

Enheden til vanddemineralisering kan være under tryk, så der kan sprøjte vand 
ud fra vandstoppet, når den nulstilles. 
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8. VEDLIGEHOLDELSE 

8.1. Brugerens vedligeholdelsesplan 
 

Tidsramme Handlinger Varighed (ca.) 

Dagligt • Kontrollér, om der er tegn på lækager eller 
væskeudslip 

• Kontrollér forsyningen af demineraliseret 
vand < 0,2 µS/cm 

1 minut 

når RPU-2100R 
signalerer det 

• Udskift væskeforfilter 2 minutter 

ca. hver 3. måned, 
som minimum under 
servicevedligeholdelse 

• Udskift væskeslutfiltre 1 minut pr. filter 

 
Ordrenumre 

Væskeforfilter QWLV040012 

Slutfilterslangesæt NARP110904 

Væskeslutfilter QWLV040008 (QWLV040013) 

 
 

8.2. Rengøring 

8.2.1. Rengøring af beklædningen 

Instrumentets epoxybeklædte yderside og reagensrullevognen kan rengøres med et hvilket som 
helst almindeligt køkkenrengøringsmiddel (ikke-slibende) eller en sæbeopløsning. 

LCD-skærmen og tastaturet kan rengøres med en let fugtig klud. 
Organiske opløsningsmidler må ikke anvendes! 
Instrumentet skal være slukket for at forhindre utilsigtet aktivering af funktioner. 
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8.2.2. Rengøring af beholderne 

Ydersiden af beholderne og slangerne kan rengøres med rent vand. 

Indersiden bør kun skylles med demineraliseret vand (udføres af en servicerepræsentant). I 
tilfælde af store mængder aflejringer kontaktes servicerepræsentanten med henblik på rengøring 
af beholderne. 

Hele væskesystemet bør desinficeres en gang om året af en servicerepræsentant. 
 

8.3. Præventiv udskiftning af Cellpack-koncentrat 

Varighed: Ca. 2 minutter. 
Nødvendige værktøjer: Ingen. 
 

1. Sæt instrumentet i tilstanden Standby. 
2. Gå til [SERVICE MENU], og aktivér servicefunktion [UDSKIFT KONCENTRAT]. Det tilbageværende reagens i 

slangen bliver pumpet tilbage i beholderen, og displayet viser instruktionen: [skift reagens og 
tryk på Enter når klar...], kombineret med en række korte bip. 

3. Fjern hældetudsættet til cubitaineren. 
4. Udskift Cellpack-koncentratbeholderen på rullevognen. 
5. Sæt hældetudsættet til cubitaineren på igen. 
6. Tryk på [ ENTER ]. 
7. Vent, indtil displayet igen viser menuen. 
8. Sæt instrumentet til tilstanden Aktiv. 
 
 

8.4. Udskiftning af forfilter 

Væskeforfilterets flowkapacitet overvåges af RPU-2100R, og softwaren angiver, hvornår filteret 
skal udskiftes, ved at rapportere "C12 cirkulation". 
Varighed: ca. 2 minutter. 
Nødvendige værktøjer: Ingen. 
 

1. Sæt instrumentet i tilstanden Standby. 
2. Aktivér servicefunktion [REPLACE FILTER]. Cirkulationspumpen stopper, og displayet viser 

instruktionen: [CHANGE FILTER AND PRESS ENTER WHEN READY], kombineret med en række korte bip. 
3. Åbn dækslet. 
4. Skru tilslutningen med den lille overløbsslange af filteret (tilslutningens facon og farve kan 

variere). Vent, indtil al væsken er flydt ud af filteret og tilbage i indtagsslangen. 
5. Fjern indtags- og udtagsslangerne. 
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a. Fjern overløbsslangen. 
 

b. Vent, indtil filteret er tomt. 
 

c. Tryk sammenkoblingen mod filteret, og 
træk glideringen tilbage. 
 

d. Træk sammenkoblingen af filteret. 
 

 

6. Tag det nye filter (QWLV040012) ud af emballagen. Vær opmærksom på flowretningen for 
filteret, der er angivet med en pil på filterhuset. Sørg for, at hanen på indtagssiden er lukket. 
Fjern proppen til hanen fra udtagssiden. 

7. Montér indtags- og udtagsslangerne på filteret:  
 

 

 

a. Træk glideringen 
tilbage 

b. Tryk 
sammenkoblingen 
ind mod filteret 

c. Skub glideringen 
mod filteret 

 

8. Træk i slangerne for at kontrollere sammenkoblingen. Slangerne må ikke kunne glide af. 
9. Montér den lille overløbsslange med tilslutningen på hanen i filterets udløbsside (facon og farve 

på tilslutningen kan variere). 
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Filteret skal monteres med udløbssiden opad og aftræksslangen i øverste position: 
 

 
Placering af forfilter QWLV040012 

10. Luk dækslet. 
11. Tryk på [ ENTER ]. 
12. Sæt instrumentet i tilstanden Aktiv. 
13. Læg det gamle filter i emballagen fra det nye filter, og bortskaf det. 
 
 

8.5. Udskiftning af slutfilter 

Væskeslutfiltrene skal udskiftes omgående, når de er tilstoppede og analysatorerne ikke længere 
kan indføre reagens. Filtrene skal udskiftes præventivt ca. hver 3. måned, men senest under den 
rutinemæssige servicevedligeholdelse. 
Varighed:ca. 1 minut pr. filter. 
Nødvendige værktøjer: Ingen. 

Slutfiltrene er placeret på indersiden af dækslet. 

1. Afmontér indtags- og udtagsslangerne fra filteret. 
2. Fjern det gamle filter fra klemmerne. 
3. Tag det nye slutfilter ud af emballagen. Afhængigt af den filtertype, der anvendes, fortsætter du 

som følger: 
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4. Filtertype QWLV040008: Fjern afløbsportproppen fra filteret, og tilslut slangesættet 
NARP110904 som vist: 
 

 

QWLV040008+NARP110904 

 

 

1. Montér den gevindskårne tilslutning på afløbsporten. 

 

2. Skub slangen på udtagsporten. 

 

3. Montér den separate slange på indtagsporten på filteret. 

 
 

 

 

Klik filteret ind i klemmerne, som vist. 

 

1. Montér de slanger, der kommer fra 
overløbsbeholderen, øverst på filteret. 

 

2. Montér de slanger, der fører til 
reagensudtagene, på Y-tilslutningen nederst på 
filteret. 

 

Filtertype QWLV040013: Klik filteret ind i klemmerne som vist: 
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QWLV040013 

1. Montér de slanger, der kommer fra overløbsbeholderen, øverst på filteret. 

2. Montér de slanger, der fører til reagensudtagne, nederst på filteret. 

 
 

8.6. Udskiftning af vanddemineraliseringsenhed 

Når enheden til vanddemineralisering viser en konduktivitet på over 0,2 µS/cm, skal enheden 
udskiftes. Anslået levetid: 1 måned. 
Varighed: ca. 15 minutter. 
Nødvendige værktøjer: Ingen for RPU-2100R-tilslutninger. Det er nødvendigt med en 20 liter-
beholder til at opsamle vand under processen. Hvis affaldsbeholderen (tilbehør) er monteret, kan 
den anvendes til formålet. 

Udskiftning af enheden til vanddemineralisering skal udføres, når de tilsluttede analysatorer er 
offline, og der ikke er behov for brugsklar fortynding. 
Hvis dette ikke er muligt, skal analysatorerne først tilsluttes brugsklar Cellpack: 
 

1. Sæt RPU-2100R i tilstanden Standby. 
2. Afmontér de slanger, der kommer fra analysatorerne, fra reagensudtagsportene. 
3. Tilslut slangerne på en eller flere cubitainere med brugsklar Cellpack. 

 

Når analysatorerne er omdirigeret, kan udskiftningsproceduren indledes: 

4. Luk vandhanen på indtagssiden af vandenheden, og luk vandaflukningsventilen på RPU-
2100R. 

5. Start funktionen [LUK SYSTEM]  og sluk for RPU-2100R, når det angives. 
6. Tøm om nødvendigt affaldsbeholderen (tilbehør). Lad være med at montere beholderen igen! 
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7. Anbring et håndklæde eller en klud under indtagstilslutningen, da der kan forekomme mindre 
vandudslip. 

8. Fjern slangen fra indtagstilslutningen ved at skubbe den yderste ring på tilslutningen ind i 
tilslutningen og samtidig trække slangen ud: 

  
9. Anbring enden af slangen i opsamlingsbeholderen (f.eks. affaldsbeholderen).  

 

ADVARSEL:  

Åbn aflukningsventilen LANGSOMT og GRADVIST, da vandet er under 
tryk. 

10. Efter tre sekunder lukker du aflukningsventilen og venter i tre sekunder. Derefter åbner du 
ventilen igen. Det er nødvendigt at lukke og åbne ventilen igen for at forhindre, at 
vandsikkerhedsstoppet aktiveres. Gentag proceduren, indtil der ikke flyder mere vand ud.  

11. Luk aflukningsventilen. 
12. Tøm opsamlingsbeholderen. 
13. Afmontér indtags- og udtagsslangerne fra vandenheden. Se vejledningen til vandenheden for 

yderligere anvisninger. 
14. Sæt enheden på plads, og montér indtags- og udtagsslangerne på den nye enhed. Se 

manualen til vandenheden for anvisninger. 
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ADVARSEL: 

Stram kun plastslangetilslutningerne med hånden! Lad være med at 
bruge værktøj! 
Hvis du bruger værktøj, kan det beskadige tilslutningerne og resultere i 
væskeudslip. 

15. Kontrollér, at aflukningsventilen er lukket! 
16. Åbn vandhanen, og kontrollér alle tilslutninger for lækager. Hvis der findes lækager, skal du 

omgående lukke for vandhanen og udløse trykket i slangen, som beskrevet i trin 9-11. 
17. Hvis der ikke findes lækager, anbringes enden af slangen i opsamlingsbeholderen. Åbn og luk 

ventilen i intervaller på tre sekunder, indtil beholderen er fuld. Det er nødvendigt at lukke og 
åbne ventilen igen for at forhindre, at vandsikkerhedsstoppet aktiveres. 
Det skyller eventuelle løse partikler ud af vandenheden og slangerne. 

18. Luk aflukningsventilen, og montér enden af slangen på indtagsventilen på RPU-2100R. 
19. Åbn ventilen og kontrollér, om der er lækager. 
20. Tøm om nødvendigt affaldsbeholderen, og montér den igen. 
21. Tænd for RPU-2100R og vent, indtil der står [KLAR] på displayet. 
22. Forbind analysatorerne til reagensudtagsportene igen. 
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9. BILAGSAFSNIT 
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9.1. Bilag - Menustruktur for brugerniveauet 
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9.2. Bilag - Bestillingsoplysninger: Forbrugsvarer og reservedele 

Bestil hos: 

Kontakt din Sysmex-servicerepræsentant for yderligere oplysninger. 

Koncentreret reagens 
 

Varebeskrivelse Sysmex-varenummer 

Cellpack®-S-conc. 20 liter 95404210 

Cellpack®-S-conc. 10 liter CF508690 

Cellpack® DST 20 liter AJ370801 

Cellpack® DST 10 liter BQ505775 

 

Andre forbrugsvarer 
 

Varebeskrivelse Mechatronics-varenummer 

Luftfilter QWLV040002 

Væskeforfilter QWLV040012 

Væskeslutfilter QWLV040013 eller QWLV040008 

Hældetudssæt til cubitainer ARPU110003 

Slutfilterslangesæt (kun til 
anvendelse sammen med 
slutfilteret QWLV040008) 

NARP110904 

Reagenspumpeslange QWLV090011 

Desinfektionsmiddel til 
RPU, 100 ml 

ARPU110906 

Reservedele: 
 

Varebeskrivelse Mechatronics-varenummer 

Inline-tilslutningsstykke ARPU110007 

Affaldsbeholdersamling 
(tilvalg) 

NARP110901 
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