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1. JOHDANTO 

1.1. Tietoa tästä käyttöoppaasta 

Tässä käyttöoppaassa kuvataan kaikki tarvittavat toimenpiteet ja tiedot, joita tarvitaan RPU-2100R 
oikeaan käyttöön mukaan lukien normaali käyttö, käyttäjän suorittamat huoltotoimet ja vianetsintä. 

Tässä käyttöoppaassa ei kuvata erityisiä huoltoon liittyviä kysymyksiä, kuten tarkkoja teknisiä 
tietoja ja korjausohjeita. 

Tässä käyttöohjeessa on käytetty seuraavia graafisia symboleita käyttäjän huomion 
herättämiseksi: 
 

 

HUOMIO: 
Symbolit osoittavat varoituksia ja muita siihen liittyviä tietoja. Näiden varoitusten 
huomiotta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin, instrumentin tai muun omaisuuden 
vaurioitumiseen tai toimintahäiriöön. 

  
 

 

HUOMAA: 
Tämä symboli osoittaa hyödyllisiä vinkkejä ja muuta tärkeää tietoa, joka ei liity 
mihinkään tiettyyn vaaraan. 
  

 
 

1.2. Vastuuvapaus 

Tässä instrumentissa ei ole varmuuskopiointi- ja ohjausjärjestelmää, joka estäisi vääränlaisen 
reagenssin valmistamisen seuraavista syistä: 

• Mittauspiiriä ei ole kalibroitu 

• Instrumentissa on toimintahäiriö 

• Konsentroituneen reagenssin tyyppi tai laatu on väärä 

• Demineralisoitu vesi on heikkolaatuista 
 

 

Valmistaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, tuottamuksellisista tai 
seurannaisvahingoista, jotka aiheutuvat väärin valmistetun reagenssin käytöstä. 

 
 

1.3. Suojatut nimet 

Sysmex on japanilaisen Sysmex Corporationin rekisteröity tavaramerkki. 
Cellpack on Sysmex Corporationin rekisteröity tavaramerkki. 
Cubitainer on Hedwin Corporationin rekisteröity tavaramerkki. 
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1.4. Merkkien selitykset: Sanamuodot ja informaatio 

RPU-2100R-instrumentin eri reagensseja voidaan käyttää kytketystä analysaattorijärjestelmästä 
riippuen. Tästä syystä käytetään seuraavia sanamuotoja: 

• RPU-2100R soveltuu sekä X-luokan että XN-sarjan analysaattoreille.  

• "Esisuodatin" tarkoittaa sisäistä nesteen esisuodatinta, joka sijaitsee RPU-2100R-instrumentin 
sisällä. 

• "Pääsuodatin" tarkoittaa nesteen loppusuodatinta(-suodattimia), jotka sijaitsevat RPU-2100R-
instrumentin luukun sisäpuolella.  

• “Cellpack® -S Conc.” on käytössä, jos RPU-2100R on kytketty X-luokan analysaattoriin. 

• “Cellpack DST” on käytössä, jos RPU-2100R on kytketty XN-sarjaan. 

• "Cellpack-konsentraatti" ja "konsentraatti" tarkoittavat samaa kuin "Cellpack® -S Conc." ja 
"Cellpack DST" sen mukaan, kumpi analysaattorijärjestelmistä on kytketty RPU-2100R-
instrumenttiin. 

• "Käyttövalmis Cellpack" tarkoittaa samaa kuin "Cellpack®” ja "Cellpack DCL” sen mukaan, 
kumpi analysaattorijärjestelmistä on kytketty RPU-2100R-instrumenttiin. 

• RPU-2100R tuottaa "käyttövalmista laimennusnestettä" "Cellpack® -S Conc.:n” tai "Cellpack 
DST:n" avulla riippumatta siitä, mikä analysaattorijärjestelmä on kytkettynä RPU-2100R-
instrumenttiin. 

• Cellpack-konsentraattia (Cellpack® -S Conc. ja Cellpack DST) saa 10 ja 20 litran 
reagenssilaatikoissa. Avattu Cellpack® -S Conc. -pullo säilyy 30 päivää, ja avattu Cellpack 
DST -pullo 60 päivää. 
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2. INSTRUMENTIN KUVAUS 

2.1. Yleistä tietoa 

RPU-2100R on automaattinen reagenssin valmistusyksikkö. Se tuottaa käyttövalmista 
laimennusnestettä Cellpack-konsentraatista (esim. Cellpack® S Conc.) ja demineralisoidusta 
vedestä suhteessa 1:25. 

Instrumentti on yksittäinen yksikkö, joka sisältää kaikki tarvittavat osat suljetussa kotelossa. 
Kotelon suojana on helposti irrotettava epoksipinnoitteinen metallilevy. 

Kaikki ulkoiset liitännät sijaitsevat instrumentin takaosassa, myös virtakytkin. 
Kaikki käyttäjän huollettavissa ja vaihdettavissa olevat osat ovat etuluukun takana. Cellpack-
konsentraatin (esimerkkinä kuvassa Cellpack® S Conc.) vaunu voidaan kiinnittää yksikköön 3 
puolelta.  
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2.2. Erityiset käyttöolosuhteet 

Instrumenttia “RPU-2100R” saa käyttää vain Cellpack-konsentraatin valmistamiseen 
käyttövalmiiksi liuokseksi in-vitro -diagnostiikkaan kytkettynä suoraan X-luokan ja XN-sarjan 
SYSMEX-hematologia-analysaattoreihin. 
Instrumenttia saa käyttää vain tässä käyttöoppaassa mainittujen reagenssien ja puhdistusliuosten 
kanssa. 
Kaikki muu käyttö katsotaan ohjeiden vastaiseksi. 
 

2.3. Suorituskyky 

2.3.1. Reagenssin suoritusteho 

Laimennetun reagenssin saantoteho riippuu syöttöveden lämpötilasta ja laimennetun reagenssin 
uuttamismäärästä.  
Jos vesi on erittäin kylmää, lämmitysprosessi kestää pidempään kuin sekoittaminen. 

Lisätietoa saantotehosta on taulukossa Syöttöveden ja reagenssin tiedot (sivulla 15). 
 

2.4. Laimennusperiaate 

Reagenssin laimennussuhde määritellään mittaamalla sen johtavuus. 

Johtavuuden mittaus instrumentissa RPU-2100R tapahtuu seuraavien kansainvälisten standardien 
mukaan: 

ISO 7888:1985 (Veden laatu - Sähkönjohtavuuden määritys) 

EN-IEC 60746-3:2002 (Expression of performance of electrochemical analyzers - Part 3: 
Electrolytic conductivity) 

Johtavuus määritellään aineen kyvyksi johtaa sähkövirtaa. 

Vesipohjaisissa liuoksissa virta kulkee varautuneiden ionien avulla. Mitä enemmän ioneja on 
(kuten suolaliuoksessa), sitä parempi johtavuus. Koska reagenssin molempien aineosien 
(demineralisoitu vesi ja konsentroitunut reagenssi) johtavuus tunnetaan, laimennussuhde voidaan 
määritellä erittäin tarkasti. 

Ionien liike vesipohjaisissa liuoksissa riippuu voimakkaasti lämpötilasta. Tästä syystä myös 
liuoksen lämpötila mitataan, ja johtavuusarvo tässä lämpötilassa muunnetaan arvoksi 
lämpötilaoletuksen ollessa 25 °C. 

Jotta muunnoksesta johtuvat epätarkkuudet voidaan välttää (epätarkkuudet ovat mahdollisia, jos 
lämpötilaero on erittäin suuri), demineralisoitu vesi lämmitetään 25 °C:n lämpötilaan. 
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2.5. Toimintaperiaatteet 

Instrumentissa käytetään demineralisoitua vettä, joka on toimitettava ulkoiselta laitteelta. Vesisäiliö 
täytetään demineralisoidulla vedellä ulkoisen vedensyötön painetta käyttämällä. Vesi lämmitetään 
vesisäiliössä, josta se virtaa painovoiman vaikutuksesta sekoitussäiliöön. 

Ensimmäinen annos konsentroitunutta reagenssia lisätään peristalttisella pumpulla. Näin 
saavutetaan 80 - 90 %:n laimennusaste halutusta arvosta. Laimennettu neste sekoitetaan ja sen 
johtavuus mitataan. Jäljelle jäävä vaadittu määrä konsentroituneesta reagenssista lasketaan ja 
lisätään useissa vaiheissa ja vähenevin määrin. 
Kun mitattu johtavuusarvo on määritellyllä alueella, laimennusarvo on oikea, ja neste virtaa 
painovoiman vaikutuksesta varastointisäiliöön. 
Hylätyt diluutiot virtaavat painovoimalla jäteputkistoon, ja ne pumpataan instrumentista jätteisiin. 

Varastointisäiliön laimennettu reagenssi pumpataan bakteerisuodattimen kautta ylivirtaussäiliöön. 
Ulkoiset analysaattorit imevät reagenssin ylivirtaussäiliöstä pääsuodattimen kautta alipaineella, 
joka saadaan aikaan analysaattorin alipainelaitteessa. Reagenssi virtaa ylivirtaussäiliöstä 
painovoimalla takaisin varastointisäiliöön. 

Kaikki säiliöt kytketään ilmantuloon/ilmanpoistoon ja jäteputkistoon yhdistetyllä ilmanvaihto- ja 
ylivirtausputkella. Tällainen avoin järjestelmä estää säiliöiden paineistumisen. Ilmansuodatin 
suojaa järjestelmää saasteilta ja ilmassa liikkuvilta partikkeleilta. Jäteputkiston uimurikytkin 
laukaisee jätepumpun toiminnan. 
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2.6. Tekniset tiedot 

RPU-instrumenttimallit: 
 

Malli 
Mallin nimi Tuotenumero 

 RPU-2100-R NARP109000 

NARP109010 

Verkkovirta Jännite 230 VAC (+/- 10 %)  

 Taajuus 50-60 Hz 

   

Virrankulutus  500 VA 

   

Ympäristö Minimi- ja 
maksimikäyttölämpötila 

15…30 °C 

 Optimaalinen 
käyttölämpötila 

15…25 °C 

 Kuljetus- ja 
varastointilämpötila 

 5…50 °C 

 Kosteustaso 40…80 % ei kondensoiva 

   

Ulkoiset liitännät Verkkovirta Euro-virtajohto 

 Ethernet/USB 
(vain NARP109010) 

RJ45/USB-B  

 RS-232 
(vain NARP109000) 

9-nastainen SUB-D naaras  

Ulkoiset liitännät  
(nesteet) 

Vesiliitäntä (1x, mukana 
toimitetussa 
liitäntäletkussa) 

G ¾" naaras 

 Reagenssin poistoliitin (4x) Letkuliitin,  
ulkohalkaisija 6 mm 

 Jätteenpoistoliitin (1x) Letkuliitin, letkun 
sisähalkaisija 12 mm 

   

Ulkomitat Leveys 500 mm 

(ilman reagenssivaunua) Korkeus < 700 mm 

 Syvyys 430 mm 
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Kokonaispaino (ilman 
nesteitä) 

 

 noin 50 kg 

Tilavuudet Vesisäiliö 2,5 litraa 

 Varastointisäiliö 2,5 litraa 

 Sekoitussäiliö 0,6 litraa 

 Ylivirtaussäiliö 0,6 litraa 

 Jätesäiliö (lisävaruste, 
ulkoinen) 

20 litraa 

Lämmöntuotto Valmiustila  enintään 50 W 

 Täysi toiminta enintään 500 W 

Akustinen melutaso Enintään 1 m 
 päästä (jätteenpoiston 
aikana)  

65 dB(A) 

 Jatkuva 1 metrissä < 60 dB(A) 

   

Käyttöliittymän kielet Tällä hetkellä saatavissa de, en, es, fr, hu, it, nl, sk, 
sv 

 (lisäkielet mahdollisia)  

 
 
 

2.7. Syöttöveden ja reagenssin tiedot 
 

Demineralisoitu vesi Vaadittu laatu (johtavuus) Alle 0,2 µS/cm 

 Vaadittu tilavuus  
(kulutus normaalin käytön 
aikana) 

20 litraa tunnissa 

 Vaadittu lämpötila 5 … 25 °C 

 Minimipaine 1 baari 

 Maksimipaine 5 baaria 

 Vaadittu letkuliitin G ¾" uros 

   

Konsentroidun 
reagenssin syöttö 

Suurin säiliökoko 

 

390 x 260 x 300 mm 

(leveys x syvyys x korkeus) 

 Reagenssin tyyppi SYSMEX Cellpack -
konsentraatti 
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Suodatus Ilmasuodatin Bakteerisuodatin, 
huokoskoko 0,2 µm 

 Nesteen esisuodatin Lääkelaatuinen kapseli 
(steriloitu), 
huokoskoko 0,8+0,45 µm, 
itseilmaava 

 Nesteen pääsuodatin Lääkelaatuinen kapseli 
(steriloitu), 
huokoskoko 0,2 µm, 
itseilmaava 

   

Dilutoitu reagenssi  

johtavuusalue 

 Standardin "Solution for 
technical adjustment" 
ZE000901 mukaisesti: 13,47 
mS/cm (+/- 0,1 mS/cm), 25 
°C (+/- 2 °C) 

   

Dilutoitu reagenssi  

jatkuva tulo 

Veden lämpötila 5 ... 20 °C alle 16 litraa tunnissa 

(jatkuvan uuttamisen 
aikana) 

Veden lämpötila 20 ... 25 °C noin 16 litraa tunnissa 

noin 18 litraa tunnissa 
maksimi 

Suoritusteho (18 litraa tunnissa vastaa noin 600 näytettä tunnissa) 

Laimennetun 
reagenssin 
huippuekstraktio 

0,5 litraa minuutissa 6 minuuttia maksimi 

(varastointi- ja 
ylivirtaussäiliöt 
täynnä ja 
esisuodatin uusi) 

1 litra minuutissa 2 minuuttia maks. 

   

Laimennetun 
reagenssin 
ekstraktiomenetelmä 

Menetelmä Alipaine 

 Alue 75 .. 600 mm Hg 
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2.8. Instrumentin yleiskatsaus 

2.8.1. Näkymä ulkopuolelta ja kokonaismitat 

 
 

1 Veden tuloliitin 4 Ulkoiset liitännät 

2 Reagenssin poistoliittimet 5 Virtamoduuli 

3 Jätteen poistoliitin   
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2.8.2. Näkymä sisäpuolelta 

 
 

1 Ilmasuodatin 7 Vesisäiliö 

2 Sekoitussäiliö 8 Ylivirtaussäiliö 

3 Reagenssipumppu 9 Ylivirtaussäiliön tyhjennysventtiili 

4 Nesteen esisuodatin 10 Varastointisäiliö 

5 Varastointisäiliön tyhjennysventtiili 11 Jäteputkisto 

6 Kierrätyspumppu 12 Jätepumppu 
 
 

2.8.3. Vesisäiliö 

Vesisäiliö on läpinäkymätön, suljettu säiliö, jossa varastoidaan demineralisoitua vettä ulkoisesta 
vedensyötöstä. Tässä säiliössä vesi lämmitetään 25 °C:n lämpötilaan. Sekoituslaite takaa tasaisen 
lämpötilakäyrän vedessä. Säiliötä tuuletetaan ja suojataan letkun paineella jäteputkistoon. 
 

2.8.4. Sekoitussäiliö 

Sekoitussäiliö on läpinäkyvä säiliö, jossa diluutio tapahtuu. Se sisältää johtavuusanturin ja 
sekoituslaitteen. Säiliötä tuuletetaan ja suojataan letkun paineella jäteputkistoon. 
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2.8.5. Varastointisäiliö ja kierrätysjärjestelmä 

Varastointisäiliö on läpinäkymätön, suljettu säiliö, jossa laimennettua reagenssia säilytetään. 
Varastoitua seosta pumpataan jatkuvasti bakteerisuodattimen läpi ylivuotosäiliöön. Suodatin 
poistaa reagenssista hiukkasia ja bakteereita. Myös suodattimen virtauskapasiteettia valvotaan. 

Ylivirtaussäiliö on läpinäkyvä, suljettu säiliö, josta kytketyt analysaattorit imevät reagenssia. 
Erillinen kytkentä jokaiselle analysaattorille johdetaan  RPU-2100R -instrumentin takaosan 
ulkopuolelta. Kukin analysaattori on kytketty erilliseen pääbakteerisuodattimeen. 
Ylimääräinen seos virtaa takaisin säiliöön. 
Molemmissa säiliöissä on tuuletus, ja niitä suojataan letkuston paineella jäteputkistoon. 
Alhaisimmassa pisteessään varastointisäiliön ja kiertopumpun välissä on tyhjennysventtiili, joka 
ohjaa virtauksen jätepumpulle siltä varalta, että järjestelmä on tyhjennettävä. Toinen 
tyhjennysventtiili sijaitsee ylivirtaussäiliön alla ja tyhjentää ylivirtaussäiliötä. Molemmat venttiilit ovat 
käsikäyttöisiä. 
 

2.8.6. Reagenssipumppu 

Peristalttinen pumppu siirtää konsentroituneen reagenssin sekoitussäiliöön. 
Pumpun letku on helppo vaihtaa. 
 

2.8.7. Jätteen keräys 

Kaikki säiliöt liitetään jäteputkistoon, joka johtaa jätteen pumpulle. Putkiston sisällä oleva 
uimurikytkin laukaisee jätepumpun, joka pumppaa jätettä pois instrumentista. Jos RPU-2100R ei 
ole kytketty keskitettyyn jätteenkeräysjärjestelmään, siihen voidaan liittää ylimääräinen 20 litran 
jätesäiliö. Lisäjätesäiliötä valvotaan tasokytkimellä ylitäyttämisen estämiseksi. 
 

2.8.8. Ohjausyksikkö 

Elektroninen ohjausyksikkö sijaitsee instrumentin takana, ja se on erotettu nestejärjestelmästä. 
Käyttäjä ei pääse huoltamaan ohjausyksikköä. 
Kaikkia aktivaattoreita, antureita yms. ohjaa yksi piirilevy. Ohjelmisto on tallennettu Flash-muistiin. 
Ohjelmisto on flash-ohjelmoitavissa tietokoneelta USB-liitännän tai RS232:n (SUB-D -liitin) kautta 
mallista riippuen (katso Tekniset tiedot (sivulla 14)). 
 

2.8.9. Ulkoiset tietoyhteysliitännät 

Ulkoiset tietoyhteysliitännät sijaitsevat instrumentin takana. 
 

2.8.9.1. I/O 

Ulkoisia laitteita varten on kolme I/O-liitäntää (esim. lisäjätesäiliön tasokytkin).  
 

 

HUOMAA: 
Ota yhteys Sysmexin edustaan, joka antaa lisätietoa ulkoisista lisälaitteista. Näiden 
laitteiden kytkeminen on annettava koulutetun teknikon tehtäväksi. 
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2.8.9.2. RS-232 (vain malli NARP109000) 

RS-232-liitintä käytetään lähettämään dataa RPU-2100R-instrumentilta valvontajärjestelmään ja 
ohjelmointitarkoituksiin. Laajennettu IPU-liitäntä toteutetaan RS-232-online-liitännän kautta. 
 

 

HUOMAA: 
RS-232-liitäntä on vain huoltotarkoituksiin. 

 
 

2.8.9.3. Ethernet/USB (vain malli NARP109010) 

Ethernet-liitäntää käytetään tiedon lähettämiseen RPU-2100R-instrumentilta monitorijärjestelmälle. 
USB-liitäntää käytetään laitteistopäivityksiin. 
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3. TURVALLISUUSTIETOA 

3.1. Yleiset turvallisuusvaroitukset 
 

 
 

Lue ohjeet ennen instrumentin käyttöä. Noudata kaikkia instrumentin ja käyttöohjeiden 
varoitusmerkkejä. Säilytä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 

Älä läikytä nesteitä instrumentille. Se saattaa aiheuttaa oikosulun. Jos nesteitä pääsee läikkymään, 
sammuta laite välittömästi pääkytkimistä ja irrota virtakaapeli pistorasiasta. Ota yhteys Sysmex-
huoltoon. 

Jos instrumentista tulee epätavallista hajua tai se savuaa, sammuta laite välittömästi pääkytkimistä 
ja irrota virtakaapeli pistorasiasta. Laitteen käytön jatkaminen aiheuttaa tulipalon, sähköiskun ja 
henkilövahinkojen vaaran. Ota yhteys Sysmex-huoltoon. 

Älä koske sähköpiireihin instrumentin sisällä erityisesti jos kätesi ovat märät, sillä tällöin muodostuu 
sähköiskun vaara. 

Tämä instrumentti on kytkettävä pistorasiaan, jonka jännite on oikea. Huomaathan, että 
instrumentti on maadoitettava. 

Varo vaurioittamasta virtajohtoa. Älä sijoita mitään laitteita virtajohdon päälle tai vedä virtajohdosta. 

Kun instrumentti ei ole käytössä (esim. yöaikaan), vedensyöttö on suljettava vesivahinkojen 
välttämiseksi. 

Tämän instrumentin saa avata vain käyttöohjeiden mukaisesti 
 

3.2. Infektioiden välttäminen 

Käyttäjä ei saa koskaan avata sisäistä nestesäiliötä, vaan se on koulutetun huoltohenkilön tehtävä. 
Kun RPU on käytössä pidempään, haitalliset bakteerit, kuten legionellabakteeri, saattavat päästä 
kasvamaan säiliön sisällä. Ennen säiliöiden avaamista on suoritettava desinfiointi (lue lisää 
kohdasta Huolto). 
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3.3. Asennus 

Instrumentti on asennettava kuivaan ja pölyttömään paikkaan. 

Älä altista instrumenttia lämpötilan vaihteluille ja suoralle auringonvalolle. 
Vältä iskut ja tärinät. Varmista hyvä ilmanvaihto. 

Älä asenna instrumenttia sellaisten laitteiden lähelle, jotka aiheuttavat häiriöitä (esim. radiot, 
sentrifugit jne.). 

Instrumentin asentaminen paikkaan, jossa säilytetään kemikaaleja tai jossa pääsee 
muodostumaan kaasuja, on kielletty. 
 

3.4. Reagenssien käsittely 

Noudata reagenssipakkausten ja pakkausselosteen ohjeita. 

Vältä suoraa kosketusta reagenssiin. Reagenssit voivat aiheuttaa silmien, ihon ja limakalvojen 
ärsytystä. 

Jos reagenssia kuitenkin joutuu iholle, huuhtele alue välittömästi runsaalla vedellä. 

Jos reagenssia joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Ota viipymättä yhteys 
lääkäriin. Tutustu käyttöturvatiedotteeseen. 

Jos reagenssia on nielty, ota välittömästi yhteys lääkäriin. 

Vältä reagenssien kontaminaatiota pölyn tai bakteerien kanssa. Reagensseja ei saa käyttää 
viimeisen käyttöpäivän jälkeen. 

Jos reagenssia on läikkynyt vain vähän, pyyhi se pois kostealla liinalla. Jos kyseessä on suurempi 
määrä noudata laitoksesi omia ohjeita. 

Cellpack-konsentraatti johtaa hyvin sähköä. Mikäli sitä kaatuu lähelle sähköjohtoja tai -laitteita, on 
olemassa sähköiskun vaara. Sammuta instrumentti ja irrota se pistorasiasta ennen puhdistamista. 

RPU DESINGFIOINTIAINE on vahva, alkalinen puhdistusmateriaali. Jos sitä joutuu iholle tai 
vaatteille, huuhtele alue runsaalla vedellä. Tutustu käyttöturvatiedotteeseen. 

RPU DESINFIOINTIAINE sisältää syövyttävää natriumhypokloriittia. Pyyhi välittömästi kostealla 
liinalla. 
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4. ASENNUS 

Sysmexin huollon asiantuntijan pitää purkaa instrumentti pakkauksesta, asentaa ja tarkistaa se 
ennen ensimmäistä käyttökertaa. 
Tarkemmat asennusohjeet saa RPU-2100R-instrumentin huolto-ohjeesta. 
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5. KÄYTTÖLIITTYMÄ JA OHJELMISTOVALIKKO 

 
 

5.1. Näytön asettelut 

Näyttö koostuu 4 rivistä, joille sopii 20 merkkiä. Päänäyttö tulee esiin, kun instrumentti kytketään 
päälle. 

Näytöltä näkyvät seuraavat tiedot: 
 

5.1.1. Käyttötapa 

Näytön ensimmäisellä rivillä näkyy, onko instrumentti [AKTIIVINEN] tai [VALMIUSTILA] tai suorittaako se 
[HUOLTOTOIMINTO]. 
[AKTIIVINEN] tarkoittaa, että instrumentti on toiminnassa ja tuottaa reagenssia automaattisesti. 
Huoltotoiminnot eivät ole käytössä tässä asetuksessa. 

[VALMIUSTILA] tarkoittaa, että reagenssin tuotanto on pysähdyksissä, jotta huolto- ja 
ylläpitotoimenpiteitä voidaan suorittaa. 
Instrumentin kytkeminen jommallekummalle asetukselle tapahtuu käyttäjän toimesta. Instrumentti 
kytkeytyy käynnistyksen yhteydessä automaattisesti  [AKTIIVINEN]-tilaan 15 sekunnin kuluttua. 
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5.1.2. Tilatiedot 

Riveillä kolme ja neljä näkyy lyhyitä viestejä, jotka osoittavat reagenssin tuotannon senhetkisen 
vaiheen: 
 

"täyttö" • vesisäiliötä täytetään 

"lämmitys: xx,x°C 
(xx,x°C)" 

• veden lämmitys on käynnissä, nykyinen lämpötila 
(suluissa lopullinen lämpötila) 

"sekoittaa, odota" • reagenssin sekoitus on käynnissä 

"VALMIS" • laimennettu reagenssi on käytettävissä analyysiin 
 

Aina kun järjestelmä antaa virheilmoituksen tai varoituksen, tilarivi näyttää 1 sekunnin välein 
virheilmoitusta tai varoitusviestiä ja sen jälkeen normaaleja tilatietoja. 
 

5.2. Näppäimistön käyttö 

 RPU-2100R-instrumentissa on valikko-ohjattu käyttöjärjestelmä. Valikkojen valinta tapahtuu 
painamalla [ ENTER ]-painiketta ja/tai vierittämällä [NUOLI YLÖS] tai [NUOLI ALAS] -painikkeilla. 
Rivin edessä oleva nuoli [>] osoittaa valitun kohdan. 
Valittu toiminto aktivoidaan tai alivalikkoon siirrytään painamalla [ ENTER ]. 
Alivalikon [PALAA] palauttaa aina edelliseen valikkoon. 
Päävalikon [PALAA] palauttaa päänäytölle. 

 

Painike Kuvaus käytä tätä painiketta seuraavaan: 

 

NUOLI YLÖS 

• valikossa vierittäminen 

• parametrin arvon lisääminen 

• summerin tilapäinen kytkeminen pois 
päältä 

 

NUOLI ALAS 

• valikossa vierittäminen 

• parametrin arvon vähentäminen 

• summerin tilapäinen kytkeminen pois 
päältä 

 

ENTER 

• valikkonimikkeen valitseminen 

• toiminnon käynnistäminen 

• toiminnon vahvistaminen 
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5.3. Merkkivalot 

RPU-2100R-näytössä on kaksi led-valoa. Ne osoittavat yhtä aikaa sisäisen summerin kanssa 
seuraavia tilanteita: 

 

Led-valo Tila Käyttötila 

Vihreä (valmis) Jatkuvasti päällä Aktiivinen tila 

Vihreä (valmis) Vilkkuu Valmiustila 

Punainen (virhe) Jatkuvasti päällä + lyhyitä 
äänimerkkejä 

Virhe 

Punainen (virhe) Vilkkuu + pitkiä äänimerkkejä Varoitus 
 

Lue lisää vikailmoituksista ja varoituksista kohdasta "Vianetsintä". 
 

5.4. Yleistä valikkonimikkeistä 

Tässä kappaleessa selitetään erilaiset valikkonimikkeet vain lyhyesti. Lisätietoja on huolto-osiossa.  
 

Merkkien 
selitykset: 

[TEKSTI] tarkoittaa näytöllä olevaa tekstiä 

 Teksti on oletusasetus 

 [ ENTER ] on painiketoiminto 
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5.4.1. Valikon rakenne (käyttäjätaso) 
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5.4.2. Päävalikko 

Seuraaviin valikkonimikkeisiin pääsee aktiivisesta ja valmiustilasta. 
 

Päävalikko 

[PALAA] Palauttaa päänäytölle 

[SAMMUTA JÄRJESTELMÄ] Ennen kuin instrumentti sammutetaan, tämä toiminto on 
suoritettava. Lue lisää kohdasta "Normaali toiminta". 

[AKTIIVINEN / 
VALMIUSTILA ON 
(PÄÄLLÄ)/OFF (POIS 
PÄÄLTÄ)] 

Siirtyminen aktiivisen tilan ja valmiustilan välillä. 
[On] = aktiivinen; [Off] = valmiustila. Oletus käynnistettäessä: 
valmiustila. Siirtyy automaattisesti aktiiviseksi 15 sekunnin 
kuluttua. 
Lue lisää kohdasta "Normaali toiminta". 

[NOLLAUSVIRHE] Nollaa virheviestin 

[VAROITUKSET ON 
(PÄÄLLÄ)/OFF (POIS 
PÄÄLTÄ)] 

Oletus käynnistettäessä: varoitus päällä. 
Jos käyttäjä ei halua merkkivaloja varoituksista, tämä nimike 
voidaan kytkeä pois päältä. Tämä asetus ei vaikuta 
virheviesteihin. 

[NÄYTÄ KONEEN LOKI] Siirtyminen instrumenttilokivalikkoon 

[NÄYTÄ VIRHELOKI] Siirtyminen virhelokivalikkoon 

[SIIRRY 
HUOLTOVALIKKOON] 

Siirtyminen huoltovalikkoon 
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5.4.3. Koneen lokivalikko 

Seuraaviin valikkonimikkeisiin pääsee aktiivisesta ja valmiustilasta. 
 

Koneen loki 

[PALAA] Palaa edelliseen valikkoon. 

[HYVÄ] Osoittaa hyvien seosten kokonaismäärän. Pysyvä arvo. 
Alue: 0-9,999,999 

[HUONO] Näyttää väärien johtavuusarvojen vuoksi hylättyjen seosten 
kokonaismäärän. Pysyvä arvo. 
Alue: 0-9,999,999 

[HUONO (TEMP)] Näyttää liian suurten lämpötilanvaihtelujen vuoksi hylättyjen 
seosten kokonaismäärän. Pysyvä arvo. 
Alue: 0-9,999,999 

[VIRHEET] Näyttää virheiden kokonaismäärän. Pysyvä arvo. 
Alue: 0-9,999,999 

[TUNNIT] Näyttää kumulatiiviset kiertopumpun käyttötunnit. 

 
 
 

5.4.4. Virhelokin valikko 

Seuraaviin valikkonimikkeisiin pääsee aktiivisesta ja valmiustilasta. 
 

Virheloki 

[PALAA] Palaa edelliseen valikkoon 

[errors 1 through 10] Näyttää viimeisimmät 10 tapahtunutta virhettä. 
Pysyvä arvo. 
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5.4.5. Huoltovalikko 

Useimmat huoltovalikon nimikkeet ovat käytössä vain, kun instrumentti on valmiustilassa. Jos 
nimikkeeseen ei pääse, kuulet pirisevän äänen. 
 

 

Huoltovalikko 

[PALAA] Palaa edelliseen valikkoon. 

[VAIHDA KONSENTRAATTI] Mahdollistaa Cellpack-konsentraatin reagenssisäiliön 
vaihdon. 
Lue tarkemmat ohjeet kohdasta Huolto. 

[VAIHDA SUODATIN] Mahdollistaa sisäisen nesteen esisuodattimen vaihdon. 
Lue tarkemmat ohjeet kohdasta Huolto. 

[VAIHDA PUMPUN LETKU] Mahdollistaa reagenssipumpun letkun vaihdon. 
Lue tarkemmat ohjeet kohdasta Huolto. 
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6. VAKIOTOIMINNOT 

6.1. Käynnistäminen 
 

 

HUOMAA: 
RPU-2100R on käynnistettävä 20..30 minuuttia ennen 
analysaattoreiden kytkemistä. Näin varmistetaan, että RPU-2100R 
käy täydellä kapasiteetilla, kun analysaattorit alkavat vaatia 
käyttövalmista laimennusnestettä. 

 

1. Varmista, että demineralisoidun veden syöttö on päällä ja että (mahdollinen) jätesäiliö on tyhjä. 
2. Kytke instrumentti päälle. 
3. Ensimmäisten 15 sekunnin aikana näytöllä näkyy ohjelmistoversio ja viesti  [KÄYNNISTÄ 

VALMIUSTILASSA PAINAMALLA ENTER-PAINIKETTA]. 
Jos [ ENTER ] ei paineta tässä ajassa, ohjelmisto kytkeytyy automaattisesti aktiiviseen tilaan, 
ja esiin tulee päänäyttö. 
Instrumentti alkaa nyt valmistaa laimennettua reagenssia. 

 
 

6.2. Aktiivinen tila 

Aktiivisen tilan merkkinä näkyy ensimmäisellä rivillä vihreä Valmis-valo, joka palaa jatkuvasti. 

Kaikki tarvittavat toimenpiteet laimennetun reagenssin tuotantoprosessia varten suoritetaan 
automaattisesti niin kauan, kun demineralisoitua vettä ja konsentroitunutta reagenssia on saatavilla 
ja laimennettua reagenssia uutetaan. Näytölle tulee lyhyitä viestejä, jotka osoittavat käynnissä 
olevat prosessit. 

Laimennetun reagenssin tuotanto keskeytetään, kun sisäinen varastointisäiliö täyttyy.  

Kun reagenssia poistetaan ylivuotosäiliöstä, varastointisäiliön pinta putoaa, ja reagenssin tuotanto 
jatkuu automaattisesti. 
Valvonnan valikkonimikkeisiin pääsee aktiivisessa tilassa. 
Huoltotoimiin, jotka puuttuvat automaattisiin prosesseihin, ei pääse. Tällöin kuuluu pirisevä ääni. 
 

6.2.1. Kiertopumpun toiminta aktiivisessa tilassa 

Kun varastointisäiliössä on riittävästi reagenssia, kiertopumppu pumppaa reagenssia 
automaattisesti suodattimen läpi ylivirtaussuodattimeen. Kierto aktivoidaan 1 minuutiksi ja 
keskeytetään 15 minuutiksi, jos reagenssia ei saada ylivirtaussäiliöstä. Kun reagenssia imetään 
ylivirtaussäiliöstä ja pinta putoaa, kierto jatkuu niin kauan kuin tarvitaan pinnan ylläpitämiseksi. 

Jos varastointisäiliön pinta on alhaalla, pumppu saattaa pysähtyä väliaikaisesti vahinkojen 
estämiseksi. Käynnistyminen tapahtuu automaattisesti, kun reagenssia saadaan taas riittävästi.  
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6.3. Valmiustila 

Valmiustila näkyy näytön ensimmäisellä rivillä, ja vihreä merkkivalo vilkkuu. 

Huoltotoimintoihin pääsemiseksi on instrumentti asetettava valmiustilaan. Se tarkoittaa, että 
laimennetun reagenssin tuotanto pysähtyy. 

Tätä toimintoa voidaan käyttää koska tahansa. Siihen saattaa kuitenkin kulua muutama sekunti, 
sillä automaattiset prosessit on pysäytettävä turvallisesti. 
 

6.3.1. Kiertopumpun toiminta valmiustilassa 

Kiertopumppu käyttäytyy yleisesti ottaen samalla tavalla kuin aktiivisessa tilassa. Tiettyjen 
huoltotoimenpiteiden suorittamiseksi pumppu on kuitenkin pysäytettävä. 
 

6.4. Konsentroidun reagenssin vaihto 

Kun Cellpack-konsentraatin Cubitainer-reagenssi loppuu, instrumentti antaa signaalin 
"C38 JOHTAVUUS - VAIHDA KONSENTRAATTI". 
Lue lisää kohdasta "Vianetsintä C38 Johtavuus – Cellpack-konsentraatin vaihto (sivulla 43)". 

Reagenssisäiliö voidaan vaihtaa myös ennakoivasti. 
Lue lisää kohdasta "Ennakoiva huolto, Cellpack-konsentraatin vaihto (sivulla 46)". 
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6.5. Sammuttaminen 

Aina, kun  RPU-2100R on sammutettava, se on tehtävä päävalikon kohdasta [SAMMUTA JÄRJESTELMÄ]. 
Näin varmistetaan, että käyttötunnit kirjataan oikein. 
 

 

HUOMAA: 
Kun järjestelmä on sammutettava, kytketyt analysaattorit on 
sammutettava ensin. Näin vältät sen, että liitäntäputket ja sisäiset 
analysaattorinesteet tyhjennetään kunnolla. 

 

 

HUOMIO: 
Aina, kun instrumentti on sammutettava, ulkoinen vedensyöttö on ensin 
suljettava! 

 

Kun vedensyöttö on kiinni, aktivoi [SAMMUTA JÄRJESTELMÄ] päävalikosta. Se on mahdollista joko 
aktiivisessa tai valmiustilassa. 

Käyttäjälle ilmoitetaan, kun instrumentin voi sammuttaa turvallisesti. 
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7. VIANETSINTÄ 

7.1. Virhe-, ongelma- ja varoitusviestit 

 RPU-2100R tunnistaa erilaisia virhe- ja varoitustilanteita ja antaa käyttäjälle tietoa instrumentin 
toimintahäiriöstä tai mahdollisesta rikkoutumisesta. 
 

 

HUOMAA: 
Äänimerkki voidaan sammuttaa tilapäisesti painamalla jotain 
nuolipainikkeista. Äänimerkki sammuu automaattisesti, jos toinen 
virhe- tai varoitustilanne tulee aktiiviseksi. 

 
 

7.1.1. Vikojen, ongelmien ja varoitusten ero 
 

Varoitusmerkki: 

• Näytöllä näkyy varoitusnumero ja kuvaus 

• Vikavalo vilkkuu 

• Summeri antaa pitkiä äänimerkkejä (1 sekunti) ja tasaisten pitkiä taukoja (1 sekunti)  

Varoitus annetaan aina, kun tulee tilanne, joka saattaa häiritä laimennetun reagenssin saantia, 
esim. hitaat täyttö- ja tyhjennysjaksot. Varoitukset eivät vaikuta käynnissä olevaan prosessiin, ja ne 
nollataan automaattisesti, kun tilanne on ohi. 

Varoituksista tulee vikailmoituksia, kun tietyt rajat tilanteessa ylittyvät. 

Jos varoitus jatkuu, mutta ei muutu vikailmoitukseksi, ota yhteys Sysmexin huoltoedustajaan 
huollon järjestämiseksi ja mahdollisten toimintahäiriöiden estämiseksi tulevaisuudessa. 

Käyttäjä voi ohittaa varoitukset kytkemällä toiminnon pois päältä. 
Varoitukset eivät kirjaudu vikailmoituslokiin. 
 

Tilan signaali: 

• Näyttö osoittaa tilan numeron ja kuvauksen sekä antaa lyhyen toimenpideneuvon 

• Vikavalo vilkkuu 

• Summeri antaa pitkän äänimerkin (1 sekunti) ja pidemmän tauon (3 sekuntia) 
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Tilat ovat tilanteita, jotka häiritsevät instrumentin normaalia toimintaa ja edellyttävät käyttäjän 
välittömiä toimenpiteitä. Tilat liittyvät yleensä ulkoisiin tekijöihin, jotka käyttäjän on ratkaistava. 
Joissakin tapauksissa tila voi johtua myös sisäisistä ongelmista. 

Lue kohdasta "Vianetsintä" asiamukaiset toimenpiteet näihin tapauksiin. 
 

Vikailmoitussignaali: 

• Näytölle tulee vikailmoituksen numero ja kuvaus sekä lyhyt toimenpideohje 

• Vikavalo palaa jatkuvasti 

• Summeri antaa lyhyitä äänimerkkejä (0,3 sekuntia) tasaisin väliajoin (0,3 sekuntia) 

Vikoihin on reagoitava välittömästi, koska laitteen asianmukaista toimintaa ei enää voida taata. 
Kaikki käynnissä olevat prosessit pysähtyvät lukuun ottamatta jätteen poiston ja varastoinnin 
kiertoa. 

Lue lisää kohdasta "Vianetsintä". 
 

 

HUOMAA: 
Jos ongelma tai vika nollataan ilman asiantilan korjaamista, 
instrumentti palaa takaisin vikatilaan! 

 

Viimeisimmät 10 virhettä kirjataan niin, että uudet tiedot tallennetaan vanhojen päälle. 
 

Viat, ongelmat ja varoitukset näkyvät vikanumerona ja lyhyenä kuvauksena viasta ja käyttäjän 
toimenpiteestä. 
Viat on jaettu ryhmiin instrumentin pääprosessien mukaan 

 

Prosessi Viat Ongelmat Varoitukset 

Jäte E1 - E10 C1 - C10 W1 - W10 

Varastointi E11 - E20 C11 - C20 W11 -  W20 

H2O E21 - E30 C21 - C30 W21 - W30 

Sekoitus E31 - E40 C31 - C40 W31 - W40 

Sisäinen E41 - E50   
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7.1.2. Luettelo vioista, ongelmista ja varoituksista ja niiden mahdolliset syyt 

7.1.2.1. Vikaluettelo (laajennettu) 
 

Virheviesti RPU-
2100R ja 
Extended IPU 

Laukaisun 
aiheuttaja 

Mahdolliset syyt Selitys/viesti, joka näkyy Extended 
IPU:ssa 

E1 JÄTE - TARKISTA 
JÄTE 

Jäteputkiston 
uimurikytkimen 
aikakatkaisu 

• Jäteletku taittunut tai 
tukossa 

• Jätteen paine liian 
korkea 

• Jäteputkiston 
uimurikytkimen 
toimintahäiriö 

• Jätepumpun 
toimintahäiriö 

• H2O-tuloventtiilin 
toimintahäiriö 

• Muuttuva asetus 
"twaste" liian lyhyt  

[jäte (E1)]: Tyhjennä jätesäiliö ja 
tarkista jätesäiliön anturin liitäntä 
sekä ulkoinen jäteletku taipumien 
ja tukkeutumien varalta.  

 

Jos vika jatkuu toimenpiteiden 
jälkeen, vaihda analysaattorit 
käyttövalmiiseen Cellpackiin ja ota 
yhteys Sysmex-huoltoon. 

E11 ANTURIVIKA - 
SOITA HUOLTOON - 
SOITA HUOLTOON 

anturi "SÄILIÖ 
TYHJÄ" = OFF, 
anturi   “SÄILIÖ 
TÄYNNÄ” = ON 
havaittu 

• Varastointisäiliön 
uimurikytkimen 
toimintahäiriö 

[anturin ristiriita (E11)]: 
Varastointisäiliön uimurikytkimen 
toimintahäiriö.  

 

Vaihda analysaattori(t) 
käyttövalmiisiin Cellpack-tuotteisiin 
ja ota yhteys paikalliseen Sysmex-
huoltoedustajaan. 

E22 H2O-LÄMMITYS 
- SOITA HUOLTOON 

veden lämpöt. 
anturin 
aikakatkaisu (< 
24,5 °C) 

• Mekaanisen 
lämmittimen asetus 
liian alhainen 

• Lämmittimen 
toimintahäiriö 

• veden lämpöt. anturin 
toimintahäiriö 

• Muuttuva asetus 
"theat" liian lyhyt 

[Vedenlämmitys (E22)]: 
Lämmittimen asetukset liian 
alhaiset tai lämmittimen 
toimintahäiriö.  

 

Vaihda analysaattori(t) 
käyttövalmiisiin Cellpack-tuotteisiin 
ja ota yhteys paikalliseen Sysmex-
huoltoedustajaan. 

E23 H2O-SEKOITUS - 
SOITA HUOLTOON 

H2O-
sekoitusanturin 
aikakatkaisu 

• Sekoitusmoottorin tai -
anturin toimintahäiriö 

• Sekoitin juuttunut 

[Vedensekoituksen anturin 
aikakatkaisu (E23)]: 
Sekoitinmoottorin tai -anturin 
toimintahäiriö tai sekoitin juuttunut.  
 
Vaihda analysaattori(t) 
käyttövalmiisiin Cellpack-tuotteisiin 
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Virheviesti RPU-
2100R ja 
Extended IPU 

Laukaisun 
aiheuttaja 

Mahdolliset syyt Selitys/viesti, joka näkyy Extended 
IPU:ssa 

ja ota yhteys paikalliseen Sysmex-
huoltoedustajaan. 

E31 SEKOIT. SYÖTTÖ 
- SOITA HUOLTOON 

Sekoittimen 
uimurikytkimen 
aikakatkaisu 

• Vesisäiliöltä ei vettä 

• Sekoitussäiliön 
tuloventtiilin 
toimintahäiriö 

• Sekoitussäiliön 
uimurikytkimen 
toimintahäiriö 

• Muuttuva asetus 
"tmixfull" liian lyhyt 

[sekoituksen syöttö (E31)]: 
Sekoitussäiliön syötön 
toimintahäiriö.  
 
Vaihda analysaattori(t) 
käyttövalmiisiin Cellpack-tuotteisiin 
ja ota yhteys paikalliseen Sysmex-
huoltoedustajaan. 

E32 TYHJENNYS 
HEIKKO - SOITA 
HUOLTOON 

Sekoittimen 
uimurikytkimen 
aikakatkaisu 

• Sekoitussäiliön 
poistoventtiilin 
toimintahäiriö 

• Sekoitussäiliön 
uimurikytkimen 
toimintahäiriö 

• Muuttuva asetus 
"tmixempty" liian lyhyt 

[tyhjennys heikko (E32)]: 
Sekoitussäiliön tyhjennyksen 
toimintahäiriö.  
 
Vaihda analysaattori(t) 
käyttövalmiisiin Cellpack-tuotteisiin 
ja ota yhteys paikalliseen Sysmex-
huoltoedustajaan. 

E33 TYHJENNYS OK - 
SOITA HUOLTOON 

Sekoittimen 
uimurikytkimen 
aikakatkaisu 

• Sekoitussäiliön poisto 
OK -venttiilin 
toimintahäiriö 

• Sekoitussäiliön 
uimurikytkimen 
toimintahäiriö 

• Muuttuva asetus 
"tmixempty" liian lyhyt 

[tyhjennys ok (E33)]: 
Sekoitussäiliön tyhjennyksen 
toimintahäiriö.  
 
Vaihda analysaattori(t) 
käyttövalmiisiin Cellpack-tuotteisiin 
ja ota yhteys paikalliseen Sysmex-
huoltoedustajaan. 

E34 SEK. TÄYNNÄ - 
SOITA HUOLTOON 

Sekoitussäiliön 
uimurikytkin 
lauennut 
ennenaikaisesti 

• Vuotava  
sekoitussäiliön 
poistoventtiili 

• Sekoitussäiliön 
uimurikytkimen 
toimintahäiriö 

[sekoitin täynnä (E34)]: Vuoto 
sekoitussäiliöstä tai uimurikytkimen 
toimintahäiriö.  
 
Vaihda analysaattori(t) 
käyttövalmiisiin Cellpack-tuotteisiin 
ja ota yhteys paikalliseen Sysmex-
huoltoedustajaan. 

E35 H2O TILA EI OK 
-SOITA HUOLTOON  

Ulkoinen H2O-
laite 

• H2O-laite rikki tai 
epäkunnossa 

[H2O tila ei OK (E35)]: Veden 
demineralisointilaite on rikki tai 
epäkunnossa.  
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Virheviesti RPU-
2100R ja 
Extended IPU 

Laukaisun 
aiheuttaja 

Mahdolliset syyt Selitys/viesti, joka näkyy Extended 
IPU:ssa 

Vaihda analysaattori(t) 
käyttövalmiisiin Cellpack-tuotteisiin 
ja ota yhteys paikalliseen Sysmex-
huoltoedustajaan. 
 
Jos vika jatkuu toimenpiteiden 
jälkeen, ota yhteys 
vesijärjestelmän toimittajan 
huoltoon. 

E36 H2O-LÄMPÖTILA 
> - SOITA HUOLTOON 

Veden 
lämpötila 
sekoitussäiliös
sä > 27 °C 

• veden lämpöt. anturin 
toimintahäiriö 

• Lämmittimen 
toimintahäiriö 

[Veden lämpötila> (E36)]: Veden 
lämpötila sekoitussäiliössä on liian 
korkea tai lämmittimessä on 
toimintahäiriö.  
 
Vaihda analysaattori(t) 
käyttövalmiisiin Cellpack-tuotteisiin 
ja ota yhteys paikalliseen Sysmex-
huoltoedustajaan. 

E37 H2O LÄMPÖTILA 
< - SOITA HUOLTOON 

Veden 
lämpötila 
sekoitussäiliös
sä < 23 °C  

• veden lämpöt. anturin 
toimintahäiriö 

• Liian suuri 
lämpötilanpudotus 
kylmästä ympäristöstä 
johtuen 

[Veden lämpötila< (E37)]: Veden 
lämpötila sekoitussäiliössä liian 
alhainen tai lämmittimessä on 
toimintahäiriö.  
 
Vaihda analysaattori(t) 
käyttövalmiisiin Cellpack-tuotteisiin 
ja ota yhteys paikalliseen Sysmex-
huoltoedustajaan. 

E41 PARAMETRI - 
SOITA HUOLTOON 

CPU • Eepromilta luettu 
ristiriitaista tietoa 

[parametri (E41)]: Eepromilta luettu 
ristiriitaista tietoa.  
 
Vaihda analysaattori(t) 
käyttövalmiisiin Cellpack-tuotteisiin 
ja ota yhteys paikalliseen Sysmex-
huoltoedustajaan. 

E42 TIETOYHTEYS - 
SOITA HUOLTOON 

CPU • Tietoyhteysvirhe 
instrumentin CPU:n ja 
johtavuutta mittaavan 
CPU:n välillä 

[tietoyhteys (E42)]: 
Tietoyhteysvirhe instrumentin 
CPU-yksiköiden välillä. 
 
Vaihda analysaattori(t) 
käyttövalmiisiin Cellpack-tuotteisiin 
ja ota yhteys paikalliseen Sysmex-
huoltoedustajaan. 

E43 NTC H2O-
ANTURI - SOITA 

veden 
lämpötila > 40 

• Veden lämpötila-
anturin piirin 

[NTC H2O -anturi (E43)]: Veden 
lämpötila-anturin piirin 
toimintahäiriö.  
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Virheviesti RPU-
2100R ja 
Extended IPU 

Laukaisun 
aiheuttaja 

Mahdolliset syyt Selitys/viesti, joka näkyy Extended 
IPU:ssa 

HUOLTOON °C toimintahäiriö  
Vaihda analysaattori(t) 
käyttövalmiisiin Cellpack-tuotteisiin 
ja ota yhteys paikalliseen Sysmex-
huoltoedustajaan. 

E44 NTC SEK. 
ANTURI - SOITA 
HUOLTOON 

Säiliön 
maksimilämpöti
la > 40°C 

• Sekoitussäiliön 
lämpötila-anturin piirin 
toimintahäiriö 

[NTC-sekoitusanturi (E44)]: Veden 
lämpötila-anturin piirin 
toimintahäiriö.  
 
Vaihda analysaattori(t) 
käyttövalmiisiin Cellpack-tuotteisiin 
ja ota yhteys paikalliseen Sysmex-
huoltoedustajaan. 

E45 GX-ANTURI - 
SOITA HUOLTOON 

CPU • Johtavuus- tai 
lämpötila-anturin 
toimintahäiriö 

[Gx-anturi (E45)]: Johtavuus- tai 
lämpötila-anturin toimintahäiriö.  
 
Vaihda analysaattori(t) 
käyttövalmiisiin Cellpack-tuotteisiin 
ja ota yhteys paikalliseen Sysmex-
huoltoedustajaan. 

E46 TIETOYHTEYS -  CPU • Elektroniikan 
toimintahäiriö 
(sisäinen) 

[sisäinen tietoyhteys (E46)]: 
Toimintahäiriö elektroniikassa.  
 
Vaihda analysaattori(t) 
käyttövalmiisiin Cellpack-tuotteisiin 
ja ota yhteys paikalliseen Sysmex-
huoltoedustajaan. 
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7.1.2.2. Ongelmaluettelo 
 

Ongelmaviesti 
RPU-2100R ja 
Extended IPU 

Laukaisun 
aiheuttaja 

Mahdolliset syyt Selitys/viesti, joka näkyy Extended 
IPU:ssa 

C2 JÄTESÄILIÖ TÄYSI-
TARKISTA JÄTE 

Jätesäiliön 
uimurikytkin 

• Jätesäiliö on täynnä 

• Ulkoisen jäteanturin 
tai luuppiliittimen 
toimintahäiriö tai ei 
kytketty 

[jätesäiliö täynnä (C2)]: Tyhjä 
jätesäiliö tai tarkista tyhjennysliitin.  
 
Jos vika jatkuu toimenpiteiden 
jälkeen, vaihda analysaattorit 
käyttövalmiiseen Cellpackiin ja ota 
yhteys Sysmex-huoltoon. 

C12 KIERTO -VAIHDA 
SIS. SUODATIN  

ylivirtaussäiliön 
uimurikytkin 
(kierto < 14 l/h) 

• Sisäinen suodatin 
on tukossa 

• Kierrätyspumpun 
toimintahäiriö 

• Ylivirtaussäiliön 
uimurikytkimen 
toimintahäiriö 

[kierto (C12)]: Asiakkaan huolto - 
Vaihda analysaattori(t) 
käyttövalmiiseen Cellpackiin.  
 
Vaihda sisäinen suodatin. Jos vika 
jatkuu vaihdon jälkeen, ota yhteys 
Sysmex-huoltoon. 

C21 H2O-SYÖTTÖ - 
TARKISTA VEDEN 

SYÖTTÖ 

vesisäiliön 
uimurikytkimen 
toimintahäiriö 

• Ei riittävä tai vettä 
ei tule 

• Vesisäiliön 
uimurikytkimen 
toimintahäiriö 

• H2O-tuloventtiilin 
toimintahäiriö 

• Muuttuva asetus 
"tro" liian lyhyt 

[Vedensyöttö (C21)]: Tarkista 
kytketty veden 
demineralisointilaite, jos tulpat ja 
venttiilit ovat täysin auki.  

1. Jos vika jatkuu, vaihda 
analysaattorit käyttövalmiiseen 
Cellpackiin ja ota yhteys Sysmex-
huoltoon.  

2. Jos veden demineralisointilaite 
toimii teknisten tietojen mukaan, 
ota yhteys paikalliseen Sysmex-
huoltoon 

C38 JOHTAVUUS - 
VAIHDA KONSENTRAATTI 

 • Konsentroituneen 
reagenssin säiliö 
tyhjä 

• Reagenssin 
pumpun 
toimintahäiriö 

• Suuria ilmakuplia 
konsentroituneen 
reagenssin letkussa 

[johtavuus (C38)]: Vaihda kytketty 
Cellpack-konsentraatin 
reagenssisäiliö.  

 

Jos Cellpack-konsentraattisäiliö ei 
varmasti ole tyhjä, vaihda 
analysaattorit käyttövalmiiseen 
Cellpackiin ja ota yhteys Sysmex-
huoltoon. 
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7.1.2.3. Varoitusluettelo 
 

Varoitusviesti 
RPU-2100R ja 
Extended IPU 

Laukaisun aiheuttaja Mahdolliset syyt Selitys/viesti, joka näkyy 
Extended IPU:ssa 

W12 HIDAS KIERTO  ylivirtaussäiliön 
uimurikytkin (kierto < 
28 l/h) 

• Sisäinen suodatin 
on osittain 
tukossa 

[hidas kierto (W12)]: Varoitus ei 
vaikuta käynnissä olevaan 
prosessiin. 

W21 H2O-SYÖTTÖ 
PIENI 

vesisäiliön 
uimurikytkimen 
toimintahäiriö 

• Hidas 
vedensyöttö 

• "H2O-säiliö 
SISÄÄN" -venttiili 
ei täysin auki 

• Muuttuva asetus 
"tro" liian lyhyt 

[Vedenkierto hidas (W21)]: 
Varoitus ei vaikuta käynnissä 
olevaan prosessiin. 
Tarkista kytketty veden 
demineralisointilaite, jos tulpat ja 
venttiilit ovat kokonaan auki. 

W23 H2O-
SEKOITUS 

H2O-sekoitusanturin 
aikakatkaisu 

• Sekoitusmoottorin 
tai -anturin 
toimintahäiriö 

• Sekoitin juuttunut 

[H2O-sekoitus (W23)]: Varoitus 
ei vaikuta käynnissä olevaan 
prosessiin. 

W31 TYHJ. HUONO 
HIDAS 

Sekoittimen 
uimurikytkimen 
aikakatkaisu 

• Sekoitussäiliön 
poistoventtiili ei 
täysin auki 

[tyhjennys heikko hidas (W31)]: 
Varoitus ei vaikuta käynnissä 
olevaan prosessiin. 

W32 TYHJ. OK 
HIDAS 

Sekoittimen 
uimurikytkimen 
aikakatkaisu 

• Sekoitussäiliön 
poisto OK -venttiili 
ei täysin auki 

[tyhjennys OK hidas (W32)]: 
Varoitus ei vaikuta käynnissä 
olevaan prosessiin. 

W33 SEOKSEN 
SYÖTTÖ HIDAS 

Sekoittimen 
uimurikytkimen 
aikakatkaisu 

• Sek.säil. 
tuloventtiili ei 
täysin auki 

[sek. syöttö hidas (W33)]: 
Varoitus ei vaikuta käynnissä 
olevaan prosessiin. 
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7.2. Vianetsintätoimenpiteet 

7.2.1. E1 Jäte – tarkista jäte 

Jos jätepumppu käy: 

1. Painamalla jotain nuolinäppäintä saat summerin tilapäisesti pois päältä. 
2. Ota yhteys huoltoon. 
 

Jos jätepumppu ei käy: 

1. Painamalla jotain nuolinäppäintä saat summerin tilapäisesti pois päältä. 
2. Tyhjennä jätesäiliö ja tarkista jätesäiliön anturiliitäntä. 
3. Tarkista, ettei ulkoisessa jäteputkessa ole taipumia tai tukkeutumia. Irrota osat tarvittaessa. 
4. Siirry valikkoon [NOLLAUSVIRHE] ja paina [ ENTER ]. 
5. Jos vika jatkuu, ota yhteys huoltoon 
 
 

7.2.2. C2 Jätesäiliö täynnä – tarkista jäte 

Jos jätepumppu käy: 

1. Painamalla jotain nuolinäppäintä saat summerin tilapäisesti pois päältä. 
2. Ota yhteys huoltoon. 
 

Jos jätepumppu ei käy: 

1. Painamalla jotain nuolinäppäintä saat summerin tilapäisesti pois päältä. 
2. Tyhjennä jätesäiliö ja tarkista jätesäiliön anturiliitäntä. 
3. Siirry valikkoon [NOLLAUSVIRHE] ja paina [ ENTER ]. 
4. Jos vika jatkuu, ota yhteys huoltoon 
 
 

7.2.3. C12 Kierto – vaihda sisäinen suodatin 

1. Painamalla jotain nuolinäppäintä saat summerin tilapäisesti pois päältä. 
2. Kiertopumppu pysähtyy automaattisesti. 
3. Vaihda sisäinen suodatin. Liitä putket, katso Esisuodattimen vaihtaminen (sivulla 46) 
4. Siirry valikkoon [NOLLAUSVIRHE] ja paina [ ENTER ]. 
5. Jos vika jatkuu, ota yhteys huoltoon 
 

7.2.4. C21 Ei vedensyöttöä – tarkista vedensyöttö 

Tämä ongelma aiheutuu yleensä väliaikaisesta vedenpaineen putoamisesta. 

1. Painamalla jotain nuolinäppäintä saat summerin tilapäisesti pois päältä. 
2. Siirry valikkoon [NOLLAUSVIRHE] ja paina [ ENTER ]  tai kytke RPU-2100R pois päältä ja takaisin 

päälle. 

Jos tämä ongelma näkyy jatkuvasti: 

1. Tarkista, että ulkoinen vesihana ja venttiilit ovat kokonaan auki. 
2. Jos ongelma palaa, ota yhteys huoltoon. 
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7.2.5. C38 Johtavuus – Cellpack-konsentraatin vaihto 

1. Painamalla jotain nuolinäppäintä saat summerin tilapäisesti pois päältä. 
2. Vahvista vikaviesti painamalla [ ENTER ]. 
3. Näytölle tulee ohje: [VAIHDA KONSENTRAATTI ja paina Enter kun valmis...]. 
4. Tarkista konsentroituneen reagenssin säiliö. 
5. Jos säiliö ei ole varmasti tyhjä, tee huoltokutsu. 
6. Muussa tapauksessa on reagenssisäiliö vaihdettava. 
7. Paina [ ENTER ] 
8. Jos ongelma palaa, ota yhteys huoltoon. 
 

7.2.6. Huoltokutsun suorittaminen - yhteyden ottaminen paikalliseen Sysmex-huoltoon. 

1. Painamalla jotain nuolinäppäintä saat summerin tilapäisesti pois päältä. 
2. Kirjoita vikaviesti muistiin. 
3. Sulje vesihana veden demineralisointilaitteesta. 
4. Sulje veden sulkuhana RPU-2100R-instrumentista. 
5. Sammuta RPU-2100R. 
6. Kytke ulkoisten suodattimien ja analysaattoreiden välinen letkusto. 
7. Kytke letkut yhteen tai useampaan käyttövalmiiseen Cellpack cubitaineriin. 
8. Ota yhteys Sysmexin huoltoon välittömän huollon järjestämiseksi. 
 

7.2.7. Toimenpiteet suorituskyvyn muuttuessa 

Jos analysaattoreiden suorituskyvyssä näkyy muutoksia, joka vaikuttaa olevan yhteydessä  RPU-
2100R-instrumentin suorituskykyyn, on suoritettava huoltokutsu. 
 

7.2.8. Veden turvapysäytyksen nollaus 

Veden turvapysäytin sijaitsee vesiliitännässä RPU-2100R-instrumentin ja veden 
demineralisointilaitteen välissä. Jos turvapysäytyslaite on lauennut, se on nollattava seuraavasti:  
 

1. Sulje vedensyöttö demineralisointilaitteen tulopuolelta. 
2. Sulje RPU-2100R-instrumentin sulkuventtiili. 
3. Kytke vedensyöttöletku irti RPU-2100R-instrumentista. 
4. Sijoita letkun pää sopivaan astiaan (RPU-2100R-jätesäiliötä voidaan käyttää), ja avaa 

sulkuventtiili vedenpaineen vapauttamiseksi letkusta. 
5. Irrota vain veden tuloletku veden turvapysäyttimen poistosta. 
6. Sijoita sopiva säiliö turvapysäyttimen alle ja paina pysäyttimen punaista tappia (joka sijaitsee 

poistoliittimen sisällä).  
 

 

Varoitus: 

Veden demineralisointilaite voi olla paineen alainen, ja vesi saattaa syöksähtää 
vedenpysäyttimestä, kun se nollataan. 
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8. HUOLTO 

8.1. Käyttäjän tekemien huoltojen huoltovälit 
 

Huoltoväli Toimenpiteet Kesto (noin) 

Päivittäin • Tarkista, onko merkkejä vuodoista ja 
nesteen läikkymisestä 

• Tarkista demineralisoidun veden syöttö < 
0,2 µS/cm 

1 minuutti 

kun RPU-2100R 
pyytää 

• Vaihda nesteen esisuodatin 2 minuuttia 

noin 3 kuukauden 
välein, viimeistään 
huollon yhteydessä 

• Vaihda nesteen pääsuodattimet 1 minuutti suodatinta 
kohti 

 
Tilausnumerot: 

Nesteen esisuodatin QWLV040012 

Pääsuodattimen putket NARP110904 

Nesteen pääsuodatin QWLV040008 (QWLV040013) 

 
 

8.2. Puhdistus 

8.2.1. Kotelon puhdistaminen 

Instrumentin epoksipintainen ulkokotelo ja reagenssivaunu voidaan puhdistaa tavallisella 
(hankaamattomalla) keittiöpuhdistusaineella tai saippualiuoksella. 

LCD-näyttö ja näppäimistö voidaan puhdistaa nihkeällä liinalla. 
Älä käytä orgaanisia liuottimia! 
Instrumentti on sammutettava tahattoman käynnistämisen estämiseksi. 
 

8.2.2. Säiliöiden puhdistus 

Säiliöiden ulkopuoli ja letkut voidaan puhdistaa puhtaalla vedellä. 

Sisäpuolen saa huuhdella vain demineralisoidulla vedellä (huolto tekee). Jos jäämiä on paljon, ota 
yhteys huoltoon puhdistuksen suorittamiseksi. 

Koko nestejärjestelmä on desinfioitava kerran vuodessa (huolto tekee). 
 



Huolto                                          

 

 Sivu 46     RPU-2100R Käyttöohjeet 
                           Versio 1.3 MRN-184-FI 

 

8.3. huolto, Cellpack-konsentraatin vaihto 

Kesto: noin 2 minuuttia. 
Tarvittavat työkalut: Ei mitään. 
 

1. Kytke instrumentti valmiustilaan. 
2. Siirry kohtaan [HUOLTOVALIKKO] ja aktivoi huoltotoiminto [VAIHDA KONSENTRAATTI]. Letkuun jäänyt 

reagenssi pumpataan takaisin säiliöön, ja näytöllä näkyvät ohjeet: [vaihda reagenssi ja paina 
Enter kun valmis...]. Samalla kuulet sarjan lyhyitä äänimerkkejä. 

3. Irrota Cubitainer-kourusarja. 
4. Vaihda vaunun Cellpack-konsentraattisäiliö. 
5. Vaihda Cubitainer-kourusarja. 
6. Paina [ ENTER ]. 
7. Odota, kunnes valikko palaa näytölle. 
8. Kytke instrumentti aktiiviseen tilaan. 
 
 

8.4. Esisuodattimen vaihtaminen 

RPU-2100R valvoo nesteen esisuodattimen virtauskapasiteettia ja ohjelmisto ilmoittaa, kun 
suodatin on vaihdettava. Tällöin näytöllä näkyy "C12 kierto". 
Kesto: noin 2 minuuttia. 
Tarvittavat työkalut: Ei mitään. 
 

1. Kytke instrumentti valmiustilaan. 
2. Aktivoi huoltotoiminto [VAIHDA SUODATIN]. Kierrätyspumppu pysähtyy, ja näytölle tulevat ohjeet 

[VAIHDA SUODATIN JA PAINA ENTER, KUN OLET VALMIS]. Tämän jälkeen kuulet sarjan lyhyitä äänimerkkejä. 
3. Avaa luukku. 
4. Ruuvaa liitin ja pieni ylivuotoletku irti suodattimesta (liittimen väri ja muoto voivat vaihdella). 

Odota, että kaikki neste on virrannut suodattimesta takaisin tuloletkuun. 
5. Irrota tulo- ja poistoletkut. 

 
 

 

 

a. Irrota ylivuotoletku. 
 

b. Odota, että suodatin tyhjenee. 
 

c. Paina liitin suodatinta vasten ja vedä 
liukurengasta taakse 
 

d. Vedä liitin suodattimesta 
 

 

6. Ota uusi suodatin (QWLV040012) pakkauksesta. Huomioi suodattimen virtaussuunta, joka on 
merkitty nuolella koteloon. Varmista, että tulopuolen ilmaustappi on suljettu. Irrota ilmaustappi 
poistopuolelta. 
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7. Kytke tulo- ja poistoletkut suodattimeen:  
 

 

 

a. Vedä liukurengas 
taakse 

b. Paina liitin 
suodatinta vasten 

c. Työnnä 
liukurengas 
suodatinta kohti 

 

8. Vedä letkuista ja tarkista niiden liitäntä. Letkut eivät saa irrota. 
9. Kiinnitä pieni ylivuotoletku liittimellä ilmaustappiin suodattimen ulkopuolelle (liittimen muoto ja 

väri voivat vaihdella). 
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Suodatin on asennettava poistopuoli ylöspäin ja ilmausletku yläasennossa: 
 

 
Esisuodattimen QWLV040012 sijainti 

10. Sulje luukku. 
11. Paina [ ENTER ]. 
12. Kytke instrumentti aktiiviseen tilaan. 
13. Heitä vanha suodatin uuden suodattimen pakkaukseen. 
 
 

8.5. Pääsuodattimen vaihto 

Nesteen pääsuodatin on vaihdettava välittömästi, kun se on tukossa ja kun analysaattorit eivät 
enää saa reagenssia. Suodattimet on vaihdettava ennakkoon noin 3 kuukauden välein, kuitenkin 
viimeistään seuraavassa huollossa.  
Kesto: noin 1 minuutti suodatinta kohti. 
Tarvittavat työkalut: Ei mitään. 

Pääsuodattimet sijaitsevat luukun sisäpuolella. 

1. Irrota tulo- ja poistoletkut suodattimesta. 
2. Irrota vanha suodatin kiinnikkeistä. 
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3. Ota uusi pääsuodatin pois pakkauksesta. Jatka seuraavasti suodattimen tyyppi huomioiden. 
4. Suodattimen tyyppi QWLV040008: Irrota ilmausliitin suodattimesta ja kytke letkusarja 

NARP110904 kuvan mukaan: 
 

 

QWLV040008+NARP110904 

 

 

1. Kytke kierreliitin ilmausporttiin. 

 

2. Työnnä letku poistoliittimeen. 

 

3. Liitä irrallinen letku suodattimen tuloliittimeen. 

 
 

 

 

Napsauta suodatin liittimiin kuvan mukaan 

 

2. Liitä ylivirtaussäiliön letkut suodattimen 
yläosaan. 

 

3. Liitä reagenssinpoistoon johtavat letkut 
suodattimen pohjassa olevaan Y-liittimeen. 

 

Suodattimen tyyppi QWLV040013: Napsauta suodatin kiinnikkeisiin kuvan mukaan: 
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QWLV040013 

1. Liitä ylivirtaussäiliöstä tulevat letkut suodattimen yläosaan. 

2. Liitä reagenssinpoistoon johtavat letkut suodattimen pohjassa oleviin liittimiin. 

 
 

8.6. Veden demineralisointilaitteen vaihto 

Kun veden demineralisointilaite osoittaa johtavuuden olevan yli 0,2 µS/cm, laite on vaihdettava. 
Keskimääräinen käyttöikä: 1 kuukausi. 
Kesto: noin 15 minuuttia. 
Tarvittavat työkalut: Ei mitään RPU-2100R-liitännöille. 20 litran astia tarvitaan veden keräämiseen 
prosessin aikana. Jos ylimääräinen jätesäiliö asennetaan, se korvaa edellisen. 

Veden demineralisointilaitteen vaihto on tehtävä, kun kytketyt analysaattorit  ovat offline-tilassa ja 
käyttövalmista laimennusnestettä ei tarvita. 
Jos tämä ei ole mahdollista, analysaattorit on kytkettävä ensin käyttövalmiiseen Cellpackiin: 
 

1. Kytke RPU-2100R valmiustilaan. 
2. Kytke irti letkut, jotka tulevat analysaattorista ja reagenssin poistoliittimistä. 
3. Kytke letkut yhteen tai useampaan käyttövalmiiseen Cellpack cubitaineriin. 

 

Kun analysaattorit on reititetty uudelleen, aloita vaihtaminen: 

4. Sulje vesihana vesilaitteen tulopuolelta ja sulje veden sulkuventtiili  RPU-2100R-
instrumentissa. 

5. Käynnistä toiminto [SAMMUTA JÄRJESTELMÄ] ja kytke RPU-2100R pois päältä niin pyydettäessä. 
6. Tyhjennä (ylimääräinen) jätesäiliö tarvittaessa. Älä asenna säiliötä uudelleen! 
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7. Sijoita pyyhe tai liina tuloliittimen alle, sillä sieltä saattaa valua vettä. 
8. Irrota letku tuloliittimestä työntämällä liittimen ulompaa rengasta liittimeen ja vedä samalla letku 

ulos: 

  
9. Sijoita letkun pää keruuastiaan (esim. ylimääräiseen jäteastiaan).  

 

HUOMIO:  

Avaa sulkuventtiili HITAASTI ja VAIHEITTAIN, sillä vesi on paineen 
alaisena. 

10. Sulje sulkuventtiili 3 sekunnin kuluttua ja odota 3 sekuntia ja avaa sitten venttiili uudelleen. 
Venttiilin avaamista ja sulkemista tarvitaan estämään veden turvapysäytintä laukeamasta. 
Toista tämä prosessi, kunnes vettä ei enää virtaa.  

11. Sulje sulkuventtiili. 
12. Tyhjennä keruuastia. 
13. Irrota tulo- ja poistoletkut vesilaitteesta. Lue vesilaitteen käyttöohjeista lisätietoa. 
14. Vaihda laite ja kytke uuden laitteen tulo- ja poistoletkut. Lue vesilaitteen käyttöohjeesta 

tarkemmat ohjeet. 



Huolto                                          

 

 Sivu 52     RPU-2100R Käyttöohjeet 
                           Versio 1.3 MRN-184-FI 

 

 

HUOMIO: 

Kiristä muoviletkun liittimet käsin! Älä käytä työkaluja! 
Työkalujen käyttäminen saattaa rikkoa liittimet ja johtaa nesteen 
vuotamiseen. 

15. Tarkista, että sulkuventtiili on kiinni! 
16. Avaa vesihana ja tarkista kaikki liitännät vuotojen varalta. Jos vuotoja on, sulje vesihana 

välittömästi ja vapauta paine letkusta vaiheiden 9 - 11  mukaan. 
17. Jos vuotoja ei ole, aseta letkun pää keruuastiaan. Avaa ja sulje venttiili 3 sekunnin välein, 

kunnes säiliö on täynnä. Venttiilin avaamista ja sulkemista tarvitaan estämään veden 
turvapysäytintä laukeamasta. 
Tämä huuhtoo mahdolliset partikkelit vesilaitteesta ja letkuista. 

18. Sulje sulkuventtiili ja kytke letkun pää RPU-2100R-tuloventtiiliin. 
19. Avaa venttiili ja tarkista se vuotojen varalta. 
20. Tyhjennä jätesäiliö tarvittaessa ja kytke se kiinni uudelleen. 
21. Kytke RPU-2100R päälle ja odota, kunnes näytöllä lukee [valmis]. 
22. Kytke analysaattorit reagenssin poistoliittimiin. 
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9. LIITTEET 
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9.1. Liite - Valikkorakenne, käyttäjätaso 
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9.2. Liite - Tilaustiedot: Kulutus- ja varaosat 

Tilausosoite: 

Ota yhteys Sysmex-huoltoedustajaan lisätietojen saamiseksi. 

Konsentroitunut reagenssi 
 

Osan kuvaus Sysmexin osanumero 

Cellpack®-S conc. 20 litraa 95404210 

Cellpack®-S conc. 10 litraa CF508690 

Cellpack® DST 20 litraa AJ370801 

Cellpack® DST 10 litraa BQ505775 

 

Muut kulutustarvikkeet 
 

Osan kuvaus Mechatronicsin osanumero 

Ilmasuodatin QWLV040002 

Nesteen esisuodatin QWLV040012 

Nesteen pääsuodatin QWLV040013 tai QWLV040008 

Cubitainer-kourusarja ARPU110003 

Pääsuodattimen letkusarja 
(käytettäväksi vain 
pääsuodattimen 
QWLV040008 kanssa) 

NARP110904 

Reagenssipumpun letku QWLV090011 

RPU-desinfiointiaine 100 ml ARPU110906 

Varaosat: 
 

Osan kuvaus Mechatronicsin osanumero 

Kallistusliitin ARPU110007 

Jätesäiliö, kokonainen 
(lisävaruste) 

NARP110901 
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