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1. INNLEDNING 

1.1. Om denne bruksanvisningen 

Denne bruksanvisningen beskriver alle nødvendige prosedyrer og informasjon som kreves for riktig 
og vellykket bruk av RPU-2100R, og dekker normal bruk, vedlikehold utført av brukeren samt 
feilsøking. 

Denne håndboken beskriver ikke spesifikke servicerelaterte emner, som detaljert teknisk 
informasjon og reparasjonsprosedyrer. 

I denne bruksanvisningen er følgende grafiske symboler brukt til å markere viktig informasjon: 
 

 

OBS: 
Dette symbolet indikerer advarsler og annen informasjon forbundet med fare. Hvis 
denne informasjonen ignoreres, kan det føre til personskade, skade på instrumentet eller 
på annen eiendom, eller feil på instrumentet. 

  
 

 

MERK: 
Dette symbolet indikerer nyttige tips og annen viktig informasjon som ikke er 
forbundet med noen spesifikk fare. 
  

 
 

1.2. Fraskrivelse 

Instrumentet er ikke utstyrt med reserve- eller kontrollsystemer for å hindre produksjon av feil 
reagens som følge av betingelser som: 

• Ukalibrerte målekretser 

• Feil på instrumentet 

• Konsentrert reagens av feil type eller kvalitet 

• Demineralisert vann av dårlig kvalitet 
 

 

Produsenten fraskriver seg alt ansvar for direkte, indirekte, uforutsette, spesielle 
skader eller følgeskader av noen art, som oppstår som følge av bruk av reagens 
som er klargjort på feil måte. 

 
 

1.3. Beskyttede navn 

Sysmex er et registrert varemerke for Sysmex Corporation i Japan. 
Cellpack er et registrert varemerke for Sysmex Corporation. 
Cubitainer er et registrert varemerke for Hedwin Corporation. 
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1.4. Forklaring;  Ordlyd og informasjon 

Ulike reagenser kan brukes til RPU-2100R avhengig av det tilkoblede analysesystemet, og 
følgende ordlyd er derfor gyldig: 

• RPU-2100R er produsert slik at det er egnet for analysatorer i både X-klassen og XN-serien.  

• Ordlyden “forfilter” beskriver det interne væskeforfilteret som er plassert inne i RPU-2100R. 

• Ordlyden “sluttfilter” beskriver væskesluttfilter(e) som er plassert inne i luken på RPU-2100R.  

• “Cellpack® -S Conc.” brukes hvis RPU-2100R er koblet til analysator(er) i X-klassen. 

• “Cellpack DST” brukes hvis RPU-2100R er koblet til XN-serien. 

• Ordlyden “Cellpack-konsentrat” og “konsentrat” kan brukes om hverandre for “Cellpack® -S 
Conc.” og “Cellpack DST”, avhengig av hvilket analysatorsystem som er koblet til RPU-2100R. 

• Ordlyden “bruksklar Cellpack” kan byttes ut med “Cellpack®” og “Cellpack DCL”, avhengig av 
hvilket analysatorsystem som er koblet til RPU-2100R. 

• RPU-2100R produserer “bruksklar fortynning” av “Cellpack® -S Conc.” eller “Cellpack DST”, 
uavhengig av hvilket analysatorsystem som er koblet til RPU-2100R. 

• Cellpack-konsentratet (Cellpack® -S Conc. og Cellpack DST) leveres i 10 og 20 liters 
cubitainer-reagensbeholdere. Cellpack® -S Conc. er stabil i 30 dager etter åpning, og Cellpack 
DST er stabil i 60 dager etter åpning. 
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2. INSTRUMENTBESKRIVELSE 

2.1. Generell informasjon 

RPU-2100R er en automatisert klargjøringsenhet for reagens. Den produserer bruksklar fortynning 
fra Cellpack-konsentrat (f.eks. (Cellpack® S Conc.) og demineralisert vann ved et blandeforhold på 
1:25. 

Instrumentet er én enkel enhet som inneholder alle nødvendige deler i en lukket ramme. Rammen 
er dekket med epoksybelagte platemetalldeksler som lett kan fjernes. 

Alle eksterne kontakter er montert på baksiden av instrumentet, inkludert PÅ/AV-bryteren. 
Alle deler som brukeren kan skifte og utføre service på er tilgjengelige gjennom frontluken. En 
vogn til Cellpack-konsentrat (Cellpack® S Conc.) vist her som eksempel) kan kobles til på 3 sider 
av enheten etter behov. 
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2.2. Spesifiserte vilkår for bruk 

Instrumentet “RPU-2100R” skal bare brukes til å produsere bruksklare fortynnede midler fra 
Cellpack-konsentrat for in vitro-diagnostisk bruk i direkte forbindelse med SYSMEX 
hematologianalysatorer i X-klassen eller XN-serien. 
Instrumentet skal bare brukes med de reagensene og rengjøringsmidlene som er nevnt i denne 
bruksanvisningen. 
All annen bruk regnes som uspesifisert. 
 

2.3. Funksjonsegenskaper 

2.3.1. Reagensgjennomføring 

Produksjonen av fortynnet reagens avhenger av temperaturen i vannforsyningen samt hvor mye 
fortynnet reagens som trekkes ut.  
Hvis vannet er svært kaldt, tar oppvarmingen lengre tid enn blandeprosessen. 

Se tabellen for detaljert oversikt over produksjonsmengde Vannforsynings- og 
reagensbetingelser (på side 15). 
 

2.4. Fortynningsprinsipp 

Metoden for å fastslå fortynningsgrad for reagensen er ved måling av konduktivitet. 

Målingen av konduktivitet i RPU-2100R utføres i henhold til følgende internasjonale standarder: 

ISO 7888:1985 (Vannkvalitet - fastsettelse av elektrisk konduktivitet) 

EN-IEC 60746-3:2002 (Uttrykk for ytelse i elektrokjemiske analysatorer - Del 3: Elektrolytisk 
konduktivitet) 

Ledeevne er definert som evnen en substans har til å lede elektrisk strøm. 

I vannholdige løsninger overføres strømmen av ladede ioner. Jo høyere antall ioner (som i 
saltløsninger), jo høyere blir konduktiviteten. Siden konduktiviteten til begge ingrediensene i 
reagensen (demineralisert vann og konsentrert reagens) er kjent, kan fortynningsgraden fastslås 
med stor nøyaktighet. 

Ionbevegelsen i vannløsninger er svært temperaturavhengige. Derfor måles også løsningens 
temperatur, og verdien for konduktivitet ved den målte temperaturen omregnes til verdien hvis 
temperaturen var 25 °C. 

For å unngå unøyaktighet ved omregning, som kan forekomme ved svært stor temperaturforskjell, 
blir det demineraliserte vannet varmet opp til 25 °C. 
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2.5. Driftsprinsipper 

Instrumentet bruker demineralisert vann, som må forsynes fra en ekstern enhet. Det 
demineraliserte vannet fylles på vannbeholderen ved hjelp av trykket i den eksterne 
vannforsyningen. Vannet varmes opp inne i vannbeholderen, og strømmer inn i blandebeholderen 
ved hjelp av tyngdekraften. 

En første dosering med konsentrert reagens tilføres av en peristaltisk pumpe. Dette gir en 
fortynning på 80–90 % av ønsket verdi. Fortynningen blandes og konduktiviteten måles. Mengden 
konsentrert reagens som kreves blir beregnet og tilført i en rekke trinn med reduserte mengder. 
Når den målte måleverdien er innenfor et spesifisert område, er fortynningen riktig og strømmer inn 
i oppbevaringsbeholderen ved hjelp av tyngdekraften. 
Avviste oppløsninger strømmer inn i avløpsmanifolden ved hjelp av tyngdekraften, og pumpes ut 
av instrumentet til avløpet. 

Den fortynnede reagensen i oppbevaringsbeholderen pumpes gjennom et bakteriefilter til en 
overløpsbeholder. De eksterne analysatorene trekker reagensen fra denne overløpsbeholderen via 
et sluttfilter ved hjelp av vakuum, som dannes av analysatorens vakuumenhet. Fra 
overløpsbeholderen strømmer reagensen tilbake til oppbevaringsbeholderen ved hjelp av 
tyngdekraft. 

Alle beholdere er koblet til et hovedluftinntak/-utløp og en avløpsmanifold via en kombinert 
ventilasjons-/overløpsslange. Dette åpne systemet hindrer at beholderne settes under trykk. Et 
luftfilter beskytter systemet mot forurensning av luftbårne partikler. En flottørbryter i 
avløpsmanifolden utløser avløpspumpen. 
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2.6. Tekniske spesifikasjoner 

RPU-instrumentmodeller: 
 

Modell 
Modellnavn Katalognummer 

 RPU-2100-R NARP109000 

NARP109010 

Nettstrøm Spenning 230 VAC (+/- 10 %)  

 Frekvens 50-60 Hz 

   

Strømforbruk  500 VA 

   

Miljø Laveste og høyeste 
driftstemperatur 

15…30 °C 

 Optimal driftstemperatur 15…25 °C 

 Transport- og 
lagringstemperatur 

 5…50 °C 

 Fuktighetsnivå 40…80 % ikke-
kondenserende 

   

Eksterne tilkoblinger Strømnett Euro-strømledning 

 Ethernet/USB 
(kun NARP109010) 

RJ45/USB-B  

 RS-232 
(kun NARP109000) 

9 pinners SUB-D hunn  

Eksterne tilkoblinger  
(væske) 

Vannkobling (1x, på 
medfølgende 
tilkoblingsslange) 

G ¾" hunn 

 Reagens ut-kobling (4x) Slange med klikkobling,  
OD 6 mm 

 Avløp ut-kobling (1x) Slangenippel, slange ID 12 
mm 

   

Totale mål Bredde 500 mm 

(uten reagensvogn) Høyde < 700 mm 

 Dybde 430 mm 
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Totalvekt (uten væske) 

 

 ca. 50 kg 

Volumer Vannbeholder 2,5 liter 

 Oppbevaringsbeholder 2,5 liter 

 Blandebeholder 0,6 liter 

 Overløpsbeholder 0,6 liter 

 Avløpsbeholder (tillegg, 
ekstern) 

20 liter 

   

Varmeeffekt Ventemodus  maks. 50 W 

 Full drift maks. 500 W 

Akustisk støynivå Maksimalt i 1 m 
(under avløpsutslipp)  

65 dB(A) 

 Kontinuerlig i 1 m < 60 dB(A) 

   

Brukergrensesnitt, språk Tilgjengelig for øyeblikket de, en, es, fr, hu, it, nl, sk, 
sv 

 (listen kan bli utvidet)  

 
 
 

2.7. Vannforsynings- og reagensbetingelser 
 

Demineralisert vann Nødvendig kvalitet (konduktivitet) Mindre enn 0,2 µS/cm 

 Nødvendig volum  
(forbruk under normal drift) 

20 liter/time 

 Nødvendig temperatur 5 … 25 °C 

 Min. trykk 1 bar 

 Maks. trykk 5 bar 

 Nødvendig slangekobling G ¾" hann 

   

Forsyning av 
konsentrert reagens 

Maks. beholderstørrelse 

 

390 x 260 x 300 mm 

(bredde x dybde x høyde) 

 Reagenstype SYSMEX Cellpack-
konsentrat 
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Filtrering Luftfilter Bakteriefilter, 
porestørrelse 0,2 µm 

 Væskeforfilter Kapsel av farmasøytisk 
kvalitet (sterilisert), 
porestørrelse 0,8+0,45 µm, 
selvluftende 

 Væskesluttfilter Kapsel av farmasøytisk 
kvalitet (sterilisert), 
porestørrelse 0,2 µm, 
selvluftende 

   

Fortynnet reagens  

konduktivitet-
område 

 I samsvar med "Løsning for 
teknisk justering" ZE000901: 
13,47 mS/cm (+/- 0,1 
mS/cm) at 25 °C (+/- 2 °C) 

   

Fortynnet reagens  

kontinuerlig 
produksjon 

Ved vanntemperatur på 5 ... 20 
°C 

mindre enn 16 liter/time 

(under kontinuerlig 
uttrekking) 

Ved vanntemperatur på 20 ... 25 
°C 

ca. 16 liter/time minimum 

ca. 18 liter/time maksimum 

Gjennomstrømning (18 liter/time tilsvarer ca. 600 prøver/time) 

Maks-uttrekking av 
fortynnet reagens 

0,5 liter/minutt Maks. 6 minutter 

(med full 
oppbevarings- og 
overløpsbeholder og 
nytt forfilter) 

1 liter/minutt Maks. 2 minutter 

   

Uttrekkingsmetode 
for fortynnet reagens 

Metode Vakuum 

 Område 75 .. 600 mm Hg 
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2.8. Instrumentoversikt 

2.8.1. Sett utenfra og totale mål 

 
 

1 Vanninntakskobling 4 Eksterne tilkoblinger 

2 Reagensuttakskoblinger 5 Strømforsyning 

3 Avløpskobling   
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2.8.2. Innvendig 

 
 

1 Luftfilter 7 Vannbeholder 

2 Blandebeholder 8 Overløpsbeholder 

3 Reagenspumpe 9 Tømmeventil for overløpsbeholder 

4 Væskeforfilter 10 Oppbevaringsbeholder 

5 Avløpsventil for oppbevaringsbeholder 11 Avløpsmanifold 

6 Sirkulasjonspumpe 12 Avløpspumpe 
 
 

2.8.3. Vannbeholder 

Vannbeholderen er en ugjennomsiktig, lukket beholder som inneholder en forsyning av 
demineralisert vann fra den eksterne vannforsyningen. Vannet varmes opp til 25 °C i denne 
beholderen. En omrøringsenhet sørger for ensartet temperatur i vannet. Beholderen er ventilert og 
beskyttet mot trykksetting via en slangetilkobling til avløpsmanifolden. 
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2.8.4. Blandebeholder 

Blandebeholderen er en gjennomsiktig beholder der den fortynnede løsningen fremstilles. Den 
inneholder konduktivitetssensoren og en blandeenhet. Beholderen er ventilert og beskyttet mot 
trykksetting via en slangetilkobling til avløpsmanifolden. 
 

2.8.5. Oppbevaringsbeholder og sirkulasjonssystem 

Oppbevaringsbeholderen er en ugjennomsiktig, lukket beholder som inneholder den fortynnede 
reagensen. 
Den lagrede blandingen pumpes kontinuerlig gjennom et bakteriefilter til en overløpsbeholder. 
Filteret fjerner partikler og bakterier fra reagensen. Filterets gjennomstrømningskapasitet 
overvåkes. 

Overløpsbeholderen er en gjennomsiktig, lukket beholder der de tilkoblede analysatorene henter 
reagens. En separat tilkobling til hver analysator går gjennom baksiden av RPU-2100R til utsiden. 
Hver analysator er koblet til et separat sluttbakteriefilter. 
Overflødig blanding strømmer tilbake til oppbevaringsbeholderen. 
Begge beholderne er ventilerte og beskyttet mot trykksetting via en slangeforbindelse til 
avløpsmanifolden. 
På det laveste punktet, mellom oppbevaringsbeholderen og sirkulasjonspumpen, sitter en 
avløpsventil som omdirigerer væskestrømmen til avløpspumpen hvis systemet må tømmes. 
Ytterligere en avløpsventil er plassert under overløpsbeholderen for å tømme overløpsbeholderen. 
Begge ventilene betjenes manuelt. 
 

2.8.6. Reagenspumpe 

Den peristaltiske pumpen transporterer den konsentrerte reagensen til blandebeholderen. 
Pumpeslangen er lett å skifte. 
 

2.8.7. Avløpsoppsamling 

Alle beholdere er koblet til avløpsmanifolden, som fører til avløpspumpen. En flottørbryter i 
manifolden aktiverer avløpspumpen, som pumper avløpet ut av instrumentet. Hvis RPU-2100R 
ikke er koblet til et sentralt avløpssystem, kan en 20 liters avløpsbeholder (tillegg) kobles til. 
Avløpsbeholderen (tillegg) overvåkes av en nivåbryter for å hindre overfylling. 
 

2.8.8. Styreenhet 

Den elektroniske styreenheten er plassert på baksiden av instrumentet, og er skjermet fra 
væskesystemet. Styreenheten er ikke tilgjengelig for brukeren. 
Alle aktivatorer, sensorer osv. styres av én enkelt PCB. Programvaren er innebygd og lagret i et 
Flash-minne. 
Programvaren kan flash-programmeres fra en PC via en USB-forbindelse eller RS232 (SUB-D-
plugg), avhengig av modellen (se Tekniske spesifikasjoner (på side 14)). 
 

2.8.9. Ekstern kommunikasjonskontakt 

En rekke kontakter for eksterne kommunikasjonsformål er plassert på baksiden av instrumentet. 
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2.8.9.1. I/O 

Tre I/O-kontakter er tilgjengelige for eksterne enheter, som nivåbryter for avløpsbeholder (tillegg). 
 

 

MERK: 
Kontakt en Sysmex-representant for mer informasjon om eksterne tilleggsenheter. 
Disse enhetene må bare kobles til av en kvalifisert tekniker. 

 
 

2.8.9.2. RS-232 (kun modellen NARP109000) 

RS-232-kontakten brukes til å sende data fra RPU-2100R til et overvåkingssystem og til 
programmeringsformål. RS-232-kontakten brukes til å koble til en utvidet IPU-enhet. 
 

 

MERK: 
RS-232-kontakten er kun ment for serviceformål. 

 
 

2.8.9.3. Ethernet/USB (kun modellen NARP109010) 

Ethernet-tilkoblingen brukes til å sende data fra RPU-2100R til et overvåkingssystem. 
USB-tilkoblingen brukes til oppdatering av firmware. 
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3. SIKKERHETSINFORMASJON 

3.1. Generelle sikkerhetsregler 
 

 
 

Les instruksjonene før instrumentet betjenes. Følg alle advarselsmerker i bruksanvisningen og på 
instrumentet. Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk. 

Unngå å søle væske på instrumentet. Det kan føre til kortslutning. Hvis det skjer, må 
hovedbryteren slås AV umiddelbart, og strømledningen trekkes ut. Kontakt en servicerepresentant 
hos Sysmex. 

Hvis instrumentet avgir uvanlig lukt eller røyk, må hovedbryteren slås AV umiddelbart, og 
strømledningen trekkes ut. Videre bruk av instrumentet medfører fare for brann, elektrisk støt og 
personskade. Kontakt en servicerepresentant hos Sysmex. 

Ikke berør de elektriske kretsene inne i instrumentet, spesielt ikke med våte hender, grunnet fare 
for elektrisk støt. 

Dette instrumentet må kobles til en stikkontakt med riktig spenning. Legg merke til at instrumentet 
skal jordes. 

Unngå å skade strømledningen. Unngå å plassere utstyr på strømledningen eller trekke i 
strømledningen. 

Når instrumentet ikke er i bruk (inkludert over natten), må vannforsyningen stenges av for å 
forebygge vannlekkasje. 

Dette instrumentet å bare åpnes som anvist i bruksanvisningen 
 

3.2. Infeksjonsforebygging 

De interne væskebeholderne skal aldri åpnes av brukeren, kun av kvalifisert servicepersonell. 
Under langvarig bruk av reagenspumpen kan det dannes skadelige bakterier (f.eks. legionella) i 
beholderne. Før beholderne åpnes, må desinfeksjonsprosedyren følges (se flere detaljer i delen 
Vedlikehold). 
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3.3. Installasjon 

Instrumentet må installeres på et tørt og støvfritt sted. 

Unngå å utsette instrumentet for store temperaturvariasjoner eller direkte sollys. 
Unngå støt og vibrasjoner. Sørg for god ventilasjon. 

Unngå installasjon nær enheter som forårsaker interferens, f.eks. radioer, sentrifuger osv. 

Det er ikke tillatt å installere instrumentet på steder der det oppbevares kjemikalier eller der det 
utvikles gass. 
 

3.4. Håndtere reagenser 

Følg merkingen på reagenspakkene og informasjonen på vedleggene i pakningen. 

Unngå direkte kontakt med reagenser. Reagenser kan irritere øyne, hud og slimhinner. 

Hvis du ved et uhell kommer i kontakt med reagens, skyller du huden umiddelbart med rikelig 
vann. 

Skyll umiddelbart med rikelig vann etter forurensning av øynene. Kontakt lege snarest. Følg 
informasjonen på materialsikkerhetsdatabladet. 

Hvis reagens svelges ved et uhell, kontakter du lege umiddelbart! 

Unngå at reagensene blir forurenset av støv eller bakterier. Reagensene må ikke brukes etter 
utløpsdatoen. 

Tørk opp med en fuktig klut eller mindre reagenssøl. Ved søl av større mengder følges 
standardprosedyren ved laboratoriet. 

Cellpack-konsentrat har god konduktivitet, og medfører derfor fare for elektrisk støt hvis det søles 
nær strømledninger eller elektriske apparater. Slå av instrumentet og trekk ut støpselet før sølet 
tørkes opp. 

RPU DISINFECTANT er et sterkt alkalisk vaskemiddel. Hvis det kommer i kontakt med hud eller 
klær, må det påvirkede området skylles med store mengder vann. Følg informasjonen på 
materialsikkerhetsdatabladet. 

RPU DISINFECTANT inneholder natriumhypokloritt, som er korroderende. Tørk av umiddelbart 
med en fuktig klut. 
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4. INSTALLASJON 

Instrumentet må pakkes ut, installeres og kontrolleres av en kvalifisert servicerepresentant fra 
Sysmex før det tas i bruk første gang. 
Detaljerte installasjonsinstruksjoner finnes i servicemanualen for RPU-2100R. 
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5. BRUKERGRENSESNITT OG PROGRAMVAREMENY 

 
 

5.1. Displayets layout 

Displayet er arrangert med 4 linjer x 20 tegn. Hoveddisplayet tennes når instrumentet slås PÅ. 

Følgende informasjon vises på displayet: 
 

5.1.1. Modusinformasjon 

Den første linjen på displayet viser om instrumentet er [AKTIV] eller [VENTEMODUS] eller foretar en 
[SERVICEFUNKSJON]. 
[AKTIV] betyr at instrumentet er i drift og produserer reagens automatisk. Servicefunksjoner er ikke 
tilgjengelige i denne innstillingen. 

[VENTEMODUS] betyr at produksjonen av reagens er stoppet, slik at servicefunksjoner og 
vedlikeholdsoppgaver kan utføres. 
Det er brukeren som velger innstilling for instrumentet. Ved oppstart skifter instrumentet automatisk 
til [AKTIV]-modus etter 15 sekunder. 
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5.1.2. Statusinformasjon 

Linje tre og fire viser korte meldinger som indikerer gjeldende status eller reagensproduksjon: 
 

"fylling" • vannbeholderen fylles 

"oppvarming: xx,x °C (xx,x 
°C)" 

• vannet varmes opp, gjeldende temperatur, i parentes: 
sluttemperatur 

"blander, vent litt" • reagensblanding pågår 

"KLAR" • fortynnet reagens er tilgjengelig for analysatorene 
 

Hvis en feil eller advarsel forekommer, skifter statuslinjen mellom feil- eller advarselsmeldingen og 
vanlig statusinformasjon i intervaller på 1 sekund. 
 

5.2. Bruke tastaturet 

RPU-2100R har et menystyrt betjeningssystem. Menyene kan velges ved å trykke tasten [ ENTER 
] og/eller ved å bla med tastene [PIL OPP] og [PIL NED]. 
En pil [>] foran linjen indikerer valgt posisjon. 
Trykk [ ENTER ] for å aktivere den valgte funksjonen eller åpne undermenyen. 
Alternativet [RETURN] i undermenyene går alltid tilbake til forrige meny. 
Alternativet [RETURN] i hovedmenyen går tilbake til hoveddisplayet 

 

Knapp Beskrivelse bruk denne tasten til: 

 

PIL OPP 

• bla opp i en meny 

• øk verdien til en parameter 

• slå pipesignalet midlertidig av 

 

PIL NED 

• bla ned i en meny 

• redusere verdien til en parameter 

• slå pipesignalet midlertidig av 

 

ENTER 

• velg et menyelement 

• start en funksjon 

• bekreft en handling 
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5.3. Signaler 

Displayet på RPU-2100R har to indikatorlamper. De indikerer ulike tilstander samtidig med det 
innebygde pipesignalet: 

 

LAMPE Status Modus 

Grønn (“Klar”) Kontinuerlig PÅ Aktiv modus 

Grønn (“Klar”) Blinker Ventemodus 

Rød (“Feil”) Kontinuerlig PÅ + korte 
pipesignaler 

Feil 

Rød (“Feil”) Blinker + lange pipesignaler Advarsel 
 

Du finner flere detaljer om feil og advarsler i delen "Feilsøking". 
 

5.4. Oversikt over menyelementer 

De ulike menyelementene er bare kort forklart i denne delen. Du finner flere detaljer i delen 
Vedlikehold. 

 

Forklaring: [FET SKRIFT] er teksten på displayet 

 Fet skrift er standardinnstilling 

 [ ENTER ] er tastefunksjonen 
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5.4.1. Menystruktur (brukernivå) 
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5.4.2. Hovedmeny 

Følgende elementer er tilgjengelige i aktiv modus eller ventemodus 
 

Hovedmeny 

[RETUR] Tilbake til hoveddisplayet 

[NEDSTENGNING SYSTEM] Før instrumentet slås av, må denne funksjonen kjøres. Du 
finner flere detaljer i delen "Normal drift". 

[AKTIV / VENTEMODUS 
PÅ/AV] 

Veksler mellom “aktiv modus” og “standby-modus”. 
[På] tilsvarer “aktiv”; [av] tilsvarer “ventemodus”. Standard 
ved oppstart: ventemodus. Skifter automatisk til aktiv etter 15 
sekunder. 
Du finner flere detaljer i delen "Normal drift" 

[NULLSTILL FEIL] Tilbakestiller en feilmelding 

[ADVARSLER PÅ/AV] Standard ved oppstart: advarsler på. 
Hvis brukeren ikke ønsker at advarsler skal signaliseres, kan 
dette elementet slås av. Feilmeldinger påvirkes ikke av 
denne innstillingen. 

[VIS MASK.LOGG] Åpner instrumentets loggmeny 

[VIS FEILLOGG] Åpner feilloggmenyen 

[ÅPNE SERVICEMENY] Åpner servicemenyen 
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5.4.3. Maskinloggmeny 

Følgende elementer er tilgjengelige i aktiv modus eller ventemodus 
 

Maskinlogg 

[RETUR] Går tilbake til forrige meny. 

[GOD] Viser total mengde vellykket blanding. Ikke-flyktig verdi. 
Område: 0-9,999,999 

[DÅRLIG] Viser total mengde avvist blanding grunnet feil 
konduktivitetsverdier. Ikke-flyktig verdi. 
Område: 0-9,999,999 

[DÅRLIG (TEMP)] Viser totalmengden blanding som er avvist på grunn av for 
store temperaturavvik. Ikke-flyktig verdi. 
Område: 0-9,999,999 

[FEIL] Viser totalt antall feil. Ikke-flyktig verdi. 
Område: 0-9,999,999 

[TIMER] Viser samlet antall driftstimer for sirkulasjonspumpen. 

 
 
 

5.4.4. Feilloggmeny 

Følgende elementer er tilgjengelige i aktiv modus eller ventemodus 
 

Feillogg 

[RETUR] Går tilbake til forrige meny 

[feil 1 til og med 10] Viser de 10 siste feilene som har oppstått. 
Ikke-flyktig verdi. 
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5.4.5. Servicemeny 

De fleste elementene på servicemenyen er bare tilgjengelige når instrumentet er i ventemodus. 
Elementer som ikke er tilgjengelige signaliseres med en ringelyd. 
 

 

Servicemeny 

[RETUR] Går tilbake til forrige meny. 

[SKIFT KONSENTRAT] Gjør det mulig å skifte reagensbeholderen med Cellpack-
konsentrat. 
Se delen Vedlikehold for trinnvis beskrivelse av 
fremgangsmåten. 

[SKIFT FILTER] Gjør det mulig å skifte det interne væskeforfilteret. 
Se delen Vedlikehold for trinnvis beskrivelse av 
fremgangsmåten. 

[SKIFT PUMPESLANGE] Gjør det mulig å skifte reagenspumpeslangen. 
Se delen Vedlikehold for trinnvis beskrivelse av 
fremgangsmåten. 
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6. STANDARD DRIFTSPROSEDYRER 

6.1. Oppstart 
 

 

MERK: 
RPU-2100R bør startes 20–30 minutter før de tilkoblede 
analysatorene. Dette sikrer at RPU-2100R går med full kapasitet når 
analysatorene trenger bruksklar fortynning. 

 

1. Kontroller at forsyningen av demineralisert vann er i gang og at avløpsbeholderen (hvis 
montert) er tom. 

2. Slå PÅ instrumentet. 
3. De 15 første sekundene viser displayet programvareversjon og meldingen [TRYKK ENTER FOR Å 

STARTE I VENTEMODUS] 
Hvis [ ENTER ] ikke trykkes i løpet av dette tidsrommet, går programvaren automatisk til "Aktiv" 
modus, og hovedskjermbildet vises. 
Instrumentet begynner nå å fremstille fortynnet reagens. 

 
 

6.2. "Aktiv" modus 

“Aktiv” modus indikeres på den første linjen på displayet, og den grønne “Klar”-indikatorlampen 
lyser kontinuerlig. 

Alle nødvendige prosesser for produksjon av fortynnet reagens utføres automatisk så lenge 
demineralisert vann og konsentrert reagens er tilgjengelig og fortynnet reagens trekkes ut. 
Displayet viser korte meldinger som indikerer pågående prosesser. 

Produksjonen av fortynnet reagens stoppes midlertidig når den interne oppbevaringsbeholderen er 
full.  

Når reagens trekkes fra overløpsbeholderen, synker nivået i oppbevaringsbeholderen, og 
produksjonen av reagens fortsetter automatisk. 
Menyelementer for overvåkingsformål er tilgjengelig i aktiv modus. 
Servicefunksjoner som påvirker de automatiske prosessene er ikke tilgjengelige. Dette signaliseres 
med en ringelyd. 
 



Standard driftsprosedyrer                                          

 

 Side 32     Bruksanvisning for RPU-2100R 
                           Version 1.3 MRN-184-NO 

 

6.2.1. Sirkulasjonspumpens funksjon i aktiv modus 

Når tilstrekkelig fortynnet reagens er tilgjengelig i oppbevaringsbeholderen, pumper 
sirkulasjonspumpen automatisk reagensen gjennom filteret til overløpsbeholderen. Sirkulasjonen 
blir vekselvis aktivert i 1 minutt og stoppet i 15 minutter hvis det ikke trekkes reagens ut av 
overløpsbeholderen. Når reagens trekkes fra overløpsbeholderen og nivået faller, fortsetter 
sirkulasjonen så lenge det er nødvendig for å holde nivået oppe. 

Hvis nivået i oppbevaringsbeholderen er lavt, kan pumpen stoppe midlertidig for å hindre skade. 
Den starter igjen automatisk når tilstrekkelig reagens er tilgjengelig. 
 

6.3. "Ventemodus" 

“Ventemodus” indikeres på første linje i displayet og ved at den grønne “Klar”-indikatorlampen 
blinker. 

Instrumentet må settes i ventemodus for å få tilgang til servicefunksjonene. Det betyr at 
produksjonen av fortynnet reagens stoppes. 

Denne funksjonen kan aktiveres når som helst. Det kan imidlertid ta noen sekunder, fordi de 
automatiske prosessene må stoppes ved sikre vilkår. 
 

6.3.1. Sirkulasjonspumpens funksjon i ventemodus 

Sirkulasjonspumpen fungerer generelt på samme måte som i aktiv modus. Pumpen stoppes 
imidlertid hvis det er nødvendig for å utføre bestemte servicefunksjoner. 
 

6.4. Skifte konsentrert reagens 

Når  cubitainer-beholderen med Cellpack konsentrert reagens er tom, signaliserer instrumentet 
"C38 KONDUKTIVITET - SKIFT KONSENTRAT". 
Se delen "Feilsøkingstiltak C38 Ledeevne – skifte Cellpack-konsentrat (på side 43)" for riktig 
fremgangsmåte. 

Reagensbeholderen kan også skiftes forebyggende. 
Se delen "Vedlikehold Forebyggende utskifting av Cellpack-konsentrat (på side 45)" for riktig 
fremgangsmåte. 
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6.5. Nedstengning 

Når RPU-2100R skal slås av, må dette alltid gjøres ved å bruke menyalternativet [NEDSTENGNING 
SYSTEM] i hovedmenyen. Dette sikrer at driftstimene logges på riktig måte. 
 

 

MERK: 
Når systemet skal slås av, må de tilkoblede analysatorene slås av 
først. Dette hindrer at de tilkoblede slangene og interne beholderne i 
analysatorene tømmes. 

 

 

OBS: 
Når instrumentet skal slås AV, må den eksterne vannforsyningen 
stenges først! 

 

Når vannforsyningen er stengt, aktiverer du [NEDSTENGNING SYSTEM] i hovedmenyen. Dette kan gjøres i 
enten “aktiv modus” eller “ventemodus”. 

Brukeren blir varslet når instrumentet trygt kan slås AV. 



Feilsøking                                          

 

 Side 34     Bruksanvisning for RPU-2100R 
                           Version 1.3 MRN-184-NO 

 

 

7. FEILSØKING 

7.1. Feil-, vilkår- og advarselsmeldinger 

RPU-2100R registrerer ulike feil-, vilkår- og advarselssituasjoner for å gi brukeren informasjon om 
funksjonsfeil som har oppstått eller er i ferd med å oppstå. 
 

 

MERK: 
Lydsignalet kan slås av midlertidig ved å trykke på en av de blå 
knappene. Lydsignalet slås på automatisk hvis en ny feil eller 
advarselstilstand oppstår. 

 
 

7.1.1. Forskjellen mellom feil, vilkår og advarsler 
 

Advarselssignal: 

• Displayet viser advarselens nummer og beskrivelse 

• LED-feilindikatoren blinker 

• Lange pipesignaler (1 sekund) med like lange pauser (1 sekund) høres 

En advarsel gis når det oppstår en situasjon som kan påvirke den ønskede utmatingen av fortynnet 
reagens, for eksempel ved for langsom oppfylling eller tømming. Advarsler påvirker ikke den 
pågående prosessen, og tilbakestilles automatisk når situasjonen som forårsaket advarselen er 
over. 

Advarsler blir til feil hvis spesifikke grenser for den aktuelle situasjonen overskrides. 

Hvis et advarselssignal vedvarer uten at det blir en feil, kontakter du en servicerepresentant hos 
Sysmex for å få utført vedlikehold slik at potensielle fremtidige feil kan forebygges. 

Brukeren kan velge ikke å bli informert om advarsler ved å slå av denne funksjonen. 
Advarsler blir ikke logget i feilloggen. 
 

Tilstandssignal: 

• Displayet viser tilstandsnummer og beskrivelse, samt et kortfattet råd om hvilke tiltak som bør 
utføres 

• LED-feilindikatoren blinker 

• Lange pipesignaler (1 sekund) med lengre pauser (3 sekunder) høres 
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Tilstander er situasjoner som påvirker instrumentets funksjon, og som krever brukerens 
oppmerksomhet umiddelbart. Tilstander er vanligvis forbundet med eksterne faktorer som må 
løses av brukeren. I enkelte tilfeller kan tilstanden også være forårsaket av interne problemer. 

Se delen "Feilsøking" for egnede tiltak hvis ulike tilstander oppstår. 
 

Feilsignal: 

• Displayet viser feilnummer og beskrivelse, samt et kortfattet råd om hvilke tiltak som bør 
utføres 

• LED-feilindikatoren lyser kontinuerlig 

• Korte pipesignaler (0,3 sekunder) med like korte pauser (0,3 sekunder) 

Feil som krever brukerens oppmerksomhet umiddelbart fordi det ikke lenger kan garanteres at 
instrumentet fungerer som det skal. Alle pågående prosesser stoppes, unntatt avløpsutslipp og 
lagringssirkulasjon. 

Se delen "Feilsøking" for egnede tiltak hvis det oppstår feil. 
 

 

MERK: 
Hvis en tilstand eller en feil tilbakestilles mens feilsituasjonen fortsatt 
er til stede, går instrumentet i feilmodus igjen! 

 

De siste 10 feilene logges, etter prinsippet først inn-først ut. 
 

Feil, vilkår og advarsler vises med et feilnummer, en kort beskrivelse av feilen og en kort 
beskrivelse av hva brukeren bør gjøre. 
Feilene deles inn i grupper for instrumentets hovedprosesser. 

 

Prosess Feil Vilkår Advarsler 

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

Lagring 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 

Internt E41 til og med E50   
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7.1.2. Liste med feil, vilkår og advarsler samt mulige årsaker 

7.1.2.1. Feilliste (utvidet) 
 

Feilmelding 
RPU-2100R og 
kontrollpanel i 
Extended IPU-
enhet 

Utløst av Mulige årsaker Forklaring/melding som vises i 
Extended IPU-enhet 

E1 AVLØP - KONTR. 
AVLØP 

Tidsavbrudd for 
flottørbryter i 
avløpsmanifold 

• Avløpsslange i klem 
eller blokkert 

• For høyt vanntrykk 

• Feil på flottørbryter i 
avløpsmanifold 

• Feil på avløpspumpe 

• Feil på H2O-
inntaksventil 

• Variabel innstilling 
“tavløp” er for kort  

[avløp (E1)]: Tøm 
avløpsbeholderen og kontroller 
sensortilkoblingen i 
avløpsbeholderen, og kontroller om 
den eksterne avløpsslangen er i 
klem eller blokkert.  

 

Hvis feilen vedvarer etter tiltakene, 
skifter du analysatoren(e) til 
bruksklar Cellpack, og kontakter en 
servicerepresentant hos Sysmex. 

E11 
SENSORKONFLIKT - 
TILKALL SERVICE - 
TILKALL SERVICE 

sensor 
"OPPBEVARING TOM" 
= AV, sensor   
“OPPBEV. FULL” = 
PÅ registrert 

• Feil på flottørbryter i 
oppbevaringsbehold
er 

[sensorkonflikt (E11)]: Feil på 
flottørbryter i 
oppbevaringsbeholder.  

 

Skift til analysator(er) fra Cellpack 
som leveres klare til bruk, og 
kontakt den lokale 
servicerepresentanten hos 
Sysmex. 

E22 H2O-VARMING - 
TILKALL SERVICE 

tidsavbrudd for 
vanntemp.senso
r (< 24,5°C) 

• Mekanisk 
oppvarming for lavt 
innstilt 

• Feil på 
varmeelement 

• Feil på 
vanntemp.sensor 

• Variabel innstilling 
“tvarme” for kort 

[H2O-oppvarming (E22)]: 
Varmeelement for lavt innstilt eller 
feil på varmeelement.  

 

Skift til analysator(er) fra Cellpack 
som leveres klare til bruk, og 
kontakt den lokale 
servicerepresentanten hos 
Sysmex. 

E23 H2O-OMRØRING 
- TILKALL SERVICE 

Tidsavbrudd for 
H2O-
omrørersensor 

• Feil på omørermotor 
eller sensor 

• Omrører sitter fast 

[Tidsavbrudd for H2O-
omrørersensor (E23)]: Feil på 
omrørermotor eller sensor, eller 
omrører sitter fast.  
 
Skift til analysator(er) fra Cellpack 
som leveres klare til bruk, og 
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Feilmelding 
RPU-2100R og 
kontrollpanel i 
Extended IPU-
enhet 

Utløst av Mulige årsaker Forklaring/melding som vises i 
Extended IPU-enhet 

kontakt den lokale 
servicerepresentanten hos 
Sysmex. 

E31 BLAND.FORSYN. 
- TILKALL SERVICE 

Tidsavbrudd for 
blandebeholdere
ns flottørbryter 

• Ingen vannforsyning 
fra vannbeholderen 

• "Blandebeholder 
INN"-ventilfeil 

• Feil på 
blandebeholderens 
flottørbryter 

• Variabel innstilling 
“tmiksfull” for kort 

[blandingsforsyning (E31)]: Feil på 
forsyning fra blandebeholder.  
 
Skift til analysator(er) fra Cellpack 
som leveres klare til bruk, og 
kontakt den lokale 
servicerepresentanten hos 
Sysmex. 

E32 TØM. DÅRLIG - 
TILKALL SERVICE 

Tidsavbrudd for 
blandebeholdere
ns flottørbryter 

• "Blandebeholder Ut 
dårlig"-ventilfeil 

• Feil på 
blandebeholderens 
flottørbryter 

• Variabel innstilling 
“tmikstom” for kort 

[dårlig avløp (E32)]: Feil ved 
tømming av blandebeholder.  
 
Skift til analysator(er) fra Cellpack 
som leveres klare til bruk, og 
kontakt den lokale 
servicerepresentanten hos 
Sysmex. 

E33 TØM. OK - 
TILKALL SERVICE 

Tidsavbrudd for 
blandebeholdere
ns flottørbryter 

• "Blandebeholder Ut 
OK"-ventilfeil 

• Bland.beh.-
flottørbryterfeil 

• Variab. innst. 
“tmikstom” for kort 

[avløp ok (E33)]: Feil ved tømming 
av blandebeholder.  
 
Skift til analysator(er) fra Cellpack 
som leveres klare til bruk, og 
kontakt den lokale 
servicerepresentanten hos 
Sysmex. 

E34 BLAND. FULL - 
TILKALL SERVICE 

Blandebehodler
ens flottørbryter 
aktivert for tidlig 

• Lekkasje i 
“blandebeholder Ut”-
ventiler 

• Feil på 
blandebeholderens 
flottørbryter 

[bland. full (E34)]: Lekkasje i 
blandebeholder eller feil på 
flottørbryter.  
 
Skift til analysator(er) fra Cellpack 
som leveres klare til bruk, og 
kontakt den lokale 
servicerepresentanten hos 
Sysmex. 

E35 H2O TILST. IKKE 
OK -TILKALL SERVICE  

Ekstern H2O-
enhet 

• H2O-enhet er tom 
eller defekt 

[H2O-tilst. ikke OK (E35)]: 
Vanndemineralisereren er tom eller 
defekt.  
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Feilmelding 
RPU-2100R og 
kontrollpanel i 
Extended IPU-
enhet 

Utløst av Mulige årsaker Forklaring/melding som vises i 
Extended IPU-enhet 

Skift til analysator(er) fra Cellpack 
som leveres klare til bruk, og 
kontakt den lokale 
servicerepresentanten hos 
Sysmex. 
 
Hvis feilen vedvarer etter tiltak, 
kontakter du en 
servicerepresentant for 
vannforsyningssystemet. 

E36 H2O 
TEMPERATUR > - 
TILKALL SERVICE 

Vanntemp. i 
blandebeholder 
> 27 °C 

• Feil på 
vanntemp.sensor 

• Feil på 
varmeelement 

[H2O-temperatur> (E36)]: For høy 
vanntemperatur i blandebeholder 
eller defekt varmeelement.  
 
Skift til analysator(er) fra Cellpack 
som leveres klare til bruk, og 
kontakt den lokale 
servicerepresentanten hos 
Sysmex. 

E37 H2O-
TEMPERATUR < - 
TILKALL SERVICE 

Vanntemp. i 
blandebeholder 
< 23 °C  

• Feil på 
vanntemp.sensor 

• For stort temp.fall på 
grunn av kaldt miljø 

[H2O-temperatur < (E37)]: 
Vanntemperatur i blandebeholder 
for lav eller defekt varmeelement.  
 
Skift til analysator(er) fra Cellpack 
som leveres klare til bruk, og 
kontakt den lokale 
servicerepresentanten hos 
Sysmex. 

E41 PARAMETER - 
TILKALL SERVICE 

CPU • Motstridende data 
lest fra Eeprom 

[parameter (E41)]: Motstridende 
data lest fra Eeprom.  
 
Skift til analysator(er) fra Cellpack 
som leveres klare til bruk, og 
kontakt den lokale 
servicerepresentanten hos 
Sysmex. 

E42 KOMMUNIKASJON 
- TILKALL SERVICE 

CPU • Kommunikasjonsfeil 
mellom instrument-
CPU og CPU for 
konduktivitetsmåling 

[kommunikasjon (E42)]: 
Kommunikasjonsfeil mellom 
instrument-CPU-er. 
 
Skift til analysator(er) fra Cellpack 
som leveres klare til bruk, og 
kontakt den lokale 
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Feilmelding 
RPU-2100R og 
kontrollpanel i 
Extended IPU-
enhet 

Utløst av Mulige årsaker Forklaring/melding som vises i 
Extended IPU-enhet 

servicerepresentanten hos 
Sysmex. 

E43 NTC H2O-
SENSOR - TILKALL 
SERVICE 

vanntemperatur 
> 40 °C 

• Feil i 
vanntemperatur-
sensorkrets 

[NTC H2O-sensor (E43)]: Feil på 
vanntemperatur-sensorkrets.  
 
Skift til analysator(er) fra Cellpack 
som leveres klare til bruk, og 
kontakt den lokale 
servicerepresentanten hos 
Sysmex. 

E44 NTC 
BLAND.SENSOR - 
TILKALL SERVICE 

Temperatur i 
blandebeholder 
> 40 °C 

• Feil på 
blandebeholderens 
temperatursensorkre
ts 

[NTC-blandesensor (E44)]: Feil på 
vanntemperatur-sensorkrets.  
 
Skift til analysator(er) fra Cellpack 
som leveres klare til bruk, og 
kontakt den lokale 
servicerepresentanten hos 
Sysmex. 

E45 GX-SENSOR - 
TILKALL SERVICE 

CPU • Feil på 
konduktivitets- eller 
temperatursensor 

[Gx-sensor (E45)]: Feil på 
konduktivitets- eller 
temperatursensor.  
 
Skift til analysator(er) fra Cellpack 
som leveres klare til bruk, og 
kontakt den lokale 
servicerepresentanten hos 
Sysmex. 

E46 KOMMUNIKASJON 
-  

CPU • Elektronikkfeil 
(intern) 

[intern kommunikasjon (E46)]: 
Elektronikkfeil.  
 
Skift til analysator(er) fra Cellpack 
som leveres klare til bruk, og 
kontakt den lokale 
servicerepresentanten hos 
Sysmex. 
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7.1.2.2. Tilstandsliste 
 

Tilstandsmelding 
RPU-2100R og 
kontrollpanel i 
Extended IPU-
enhet 

Utløst av Mulige årsaker Forklaring/melding som vises i 
Extended IPU-enhet 

C2 AVL.BEH. FULL-
KONTR. AVLØP 

Avløpsbeholde-
rens 
flottørbryter 

• Avløpsbeholderen er 
full 

• Feil på ekstern 
avløpssensor eller 
sløyfekobling, eller 
ikke tilkoblet 

[avløpsbeholder full (C2)]: Tøm 
avløpsbeholderen eller kontroller 
avløpskoblingen.  
 
Hvis feilen vedvarer etter tiltakene, 
skifter du analysatoren(e) til 
bruksklar Cellpack, og kontakter 
en servicerepresentant hos 
Sysmex. 

C12 SIRKULASJON -
SKIFT INT. FILTER  

Overløpsbehol-
derens 
flottørbryter 
(sirkulasjon < 
14l/t) 

• Internt filter er 
tilstoppet 

• Feil på 
sirkulasjonspumpe 

• Feil på 
overløpsbeholderens 
flottørbryter 

[sirkulasjon (C12)]: Vedlikehold 
utført av kunde - Skift til bruksklar 
Cellpack til analysator(er).  
 
Skift det interne filteret. Hvis feilen 
vedvarer etter utskifting, kontakter 
du den lokale 
servicerepresentanten hos 
Sysmex. 

C21 H2O-FORSYN. - 
KONTR. VANNFORSYN. 

tidsavbrudd for 
vannbeholdere
ns flottørbryter 

• Utilstrekkelig eller 
ingen vannforsyning 

• Feil på 
vannbeholderens 
flottørbryter 

• Feil på H2O-
inntaksventil 

• Variabel innstilling 
“tro” for kort 

[H2O-forsyning (C21)]: Kontroller 
den tilkoblede 
vanndemineralisereren hvis kraner 
og ventiler er helt åpne.  

1. Hvis feilen vedvarer, skifter du 
analysatoren(e) over til bruksklar 
Cellpack, og kontakter en 
servicerepresentant for 
vannforsyningssystemet.  

2. Hvis vanndemineralisereren 
fungerer i henhold til 
spesifikasjonene, kontakter du en 
servicerepresentant for Sysmex. 

C38 KONDUKTIVITET - 
SKIFT KONSENTRAT 

 • Konsentrert 
reagensbeholder tom 

• Feil på 
reagenspumpe 

• Store luftbobler i linje 
for konsentrert 
reagens 

[konduktivitet (C38)]: Skift den 
tilkoblede beholderen med 
Cellpack-reagenskonsentrat.  

 

Hvis Cellpack-
konsentratbeholderen ikke er tom, 
skifter du analysatoren(e) over til 
bruksklar Cellpack og kontakter en 
servicerepresentant hos Sysmex. 
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7.1.2.3. Advarselsliste 
 

Advarselsmeldi
ng RPU-2100R 
og kontrollpanel 
i Extended IPU-
enhet 

Utløst av Mulige årsaker Forklaring/melding som vises i 
Extended IPU-enhet 

W12 LANGSOM SIRK. overløpsbeholderens 
flottørbryter 
(sirkulasjon < 28l/t) 

• Internt filter er 
delvis tilstoppet 

[langsom sirkulasjon (W12)]: 
Advarselen påvirker ikke den 
pågående prosessen. 

W21 H2O LANGSOM tidsavbrudd for 
vannbeholderens 
flottørbryter 

• Langsom 
vannforsyning 

• "H2O-beholder 
INN"-ventil ikke 
helt åpen 

• Variabel innstilling 
“tro” for kort 

[H2O-forsyning langsom (W21)]: 
Advarselen påvirker ikke den 
pågående prosessen. 
Kontroller tilkoblet 
vanndemineraliserer hvis kraner 
og ventiler er helt åpne. 

W23 H2O-
OMRØRING 

Tidsavbrudd for H2O-
omrørersensor 

• Feil på 
omørermotor eller 
sensor 

• Omrører sitter fast 

[H2O-omrøring (W23)]: 
Advarselen påvirker ikke den 
pågående prosessen. 

W31 TØM. DÅRLIG Tidsavbrudd for 
blandebeholderens 
flottørbryter 

• "Blandebeholder 
Ut dårlig"-ventil 
ikke helt åpen 

[avløp dårlig langsom (W31)]: 
Advarselen påvirker ikke den 
pågående prosessen. 

W32 TØM. OK  Tidsavbrudd for 
blandebeholderens 
flottørbryter 

• "Blandebeholder 
ut OK"-ventil ikke 
helt åpen 

[avløp OK langsom (W32)]: 
Advarselen påvirker ikke den 
pågående prosessen. 

W33-BLAND. LAV Tidsavbrudd for 
blandebeholderens 
flottørbryter 

• "Blandebeh. inn"-
ventil ikke helt 
åpen 

[bland.forsyning langsom 
(W33)]: Advarselen påvirker ikke 
den pågående prosessen. 
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7.2. Feilsøkingstiltak 

7.2.1. E1 Avløp – kontroller avløp 

Hvis avløpspumpen går: 

1. Trykk på en av piltastene for å slå av pipesignalet midlertidig. 
2. Utfør "Servicebestillingsprosedyre"  
 

Hvis avløpspumpen ikke går: 

1. Trykk på en av piltastene for å slå av pipesignalet midlertidig. 
2. Tøm avløpsbeholderen og kontroller avløpsbeholderens sensortilkobling. 
3. Kontroller om den eksterne avløpsslangen er i klem eller blokkert. Fjern eventuelle hindringer. 
4. Gå til menyen [NULLSTILL FEIL] og trykk [ ENTER ]. 
5. Hvis feilen oppstår igjen, utfører du "Servicebestillingsprosedyre" 
 
 

7.2.2. C2 Avløpsbeholder full – kontroller avløp 

Hvis avløpspumpen går: 

1. Trykk på en av piltastene for å slå av pipesignalet midlertidig. 
2. Utfør "Servicebestillingsprosedyre"  
 

Hvis avløpspumpen ikke går: 

1. Trykk på en av piltastene for å slå av pipesignalet midlertidig. 
2. Tøm avløpsbeholderen og kontroller avløpsbeholderens sensortilkobling. 
3. Gå til menyen [NULLSTILL FEIL] og trykk [ ENTER ]. 
4. Hvis feilen oppstår igjen, utfører du "Servicebestillingsprosedyre" 
 
 

7.2.3. C12 Sirkulasjon – skift internt filter 

1. Trykk på en av piltastene for å slå av pipesignalet midlertidig. 
2. Sirkulasjonspumpen stopper automatisk. 
3. Skift det interne filteret. Koble til slangene som beskrevet i Skifte forfilter (på side 45) 
4. Gå til menyen [NULLSTILL FEIL] og trykk [ ENTER ]. 
5. Hvis feilen oppstår igjen, utfører du "Servicebestillingsprosedyre" 
 

7.2.4. C21 Ingen H2O-forsyning – kontroller vannforsyningen 

Dette er vanligvis forårsaket av et midlertidig fall i trykket i vannforsyningen. 

1. Trykk på en av piltastene for å slå av pipesignalet midlertidig. 
2. Gå til menyen [NULLSTILL FEIL] og trykk [ ENTER ]  eller slå RPU-2100R av og på igjen. 

Hvis denne tilstanden signaliseres vedvarende: 

1. Kontroller at eksterne vannforsyningskraner og -ventiler er helt åpne. 
2. Hvis feilen kommer tilbake, utfører du "Servicebestillingsprosedyre". 
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7.2.5. C38 Ledeevne – skifte Cellpack-konsentrat 

1. Trykk på en av piltastene for å slå av pipesignalet midlertidig. 
2. Bekreft feilmeldingen ved å trykke [ ENTER ]. 
3. Displayet viser deretter følgende instruksjon: [SKIFT KONSENTRAT og trykk enter når klar...]. 
4. Kontroller beholderen med konsentrert reagens. 
5. Hvis beholderen helt sikkert ikke er tom, utfører du "servicebestillingsprosedyre". 
6. Ellers skifter du reagensbeholderen. 
7. Trykk [ ENTER ] 
8. Hvis feilen kommer tilbake, utfører du "Servicebestillingsprosedyre". 
 

7.2.6. Servicebestilling - Kontakt den lokale Sysmex-representanten 

1. Trykk på en av piltastene for å slå av pipesignalet midlertidig. 
2. Noter feilmeldingene som vises. 
3. Lukk vannkranen på vann-demineraliseringsenheten. 
4. Steng lukkeventilen for vann på RPU-2100R. 
5. Slå av RPU-2100R. 
6. Koble slangene mellom de eksterne filtrene og analysatorene fra de eksterne filtrene. 
7. Koble slangene til en eller flere cubitainere med bruksklar Cellpack. 
8. Kontakt Sysmex-servicerepresentanten for å få utført service umiddelbart. 
 

7.2.7. Tiltak i tilfelle endring i ytelsen 

Hvis det forekommer en endring i ytelsen til de tilkoblede analysatorene, som ser ut til å være 
forbundet med ytelsen til RPU-2100R, må servicebestillingsprosedyre utføres. 
 

7.2.8. Tilbakestille sikkerhetsvannstopperen 

En sikkerhetsvannstopper er plassert i vanntilkoblingsslangen mellom RPU-2100R og 
vanndemineralisereren. Hvis sikkerhetsstopperen er utløst, må den tilbakestilles på følgende måte:  
 

1. Steng vanntilførselen på inntakssiden av demineralisereren. 
2. Steng lukkeventilen på RPU-2100R. 
3. Koble vannforsyningsslangen fra RPU-2100R 
4. Legg slangeenden i en egnet beholder (avløpsbeholderen til RPU-2100R kan brukes) og åpne 

lukkeventilen for å slippe vanntrykket ut av slangen. 
5. Løsne vannforsyningsslangen kun fra uttaket på sikkerhetsvannstopperen. 
6. Sett en egnet beholder under sikkerhetsstopperen og trykk den røde pinnen inn i 

sikkerhetsstopperen (denne pinnen er plassert inne i uttaksåpningen). 
 

 

Advarsel: 

Vanndemineralisereren kan være under trykk, og det kan sprute vann ut av 
vannstopperen når den tilbakestilles. 
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8. VEDLIKEHOLD 

8.1. Vedlikeholdsplan for brukeren 
 

Tidsramme Tiltak Tidsbruk (ca.) 

Daglig • Kontroller for tegn på lekkasje eller 
væskesøl 

• Kontroller forsyningen av demineralisert 
vann < 0,2 µS/cm 

1 minutt 

på forespørsel fra 
RPU-2100R 

• Skift væskeforfilter 2 minutter 

ca. hver 3. måned, 
senest under 
servicevedlikehold 

• Skift væskesluttfiltere 1 minutt per filter 

 
Ordrenumre: 

Væskeforfilter QWLV040012 

Sluttfilter-slangesett NARP110904 

Væskesluttfilter QWLV040008 (QWLV040013) 

 
 

8.2. Rengjøring 

8.2.1. Rengjøre enheten utvendig 

Den epoksybelagte ytre kapslingen på instrumentet og reagensvognen kan rengjøres med et 
vanlig (ikke slipende) vaskemiddel for kjøkken eller såpevann. 

LCD-skjermen og tastaturet kan rengjøres med en lett fuktet klut. 
Bruk ikke organiske løsemidler! 
Instrumentet bør slås av for å hindre at funksjoner aktiveres ved et uhell. 
 

8.2.2. Rengjøring av beholderne 

Utsiden av beholderne og slangene kan rengjøres med rent vann. 

Innsiden skal bare skylles med demineralisert vann (av en servicerepresentant). Ved store 
mengder avleiringer kontakter du servicerepresentanten for å få rengjort beholderne. 

Hele væskesystemet skal desinfiseres årlig av en servicerepresentant. 
 



 Vedlikehold 

 

Bruksanvisning for RPU-2100R  Side 45 
Version 1.3 MRN-184-NO 

 

8.3. Forebyggende utskifting av Cellpack-konsentrat 

Varighet: ca. 2 minutter. 
Nødvendige redskaper: Ingen. 
 

1. Sett instrumentet i ventemodus. 
2. Gå til [SERVICEMENYEN] og aktiver servicefunksjonen [SKIFT KONSENTRAT]. Gjenværende reagens i 

slangen blir pumpet tilbake til beholderen, og displayet viser følgende instruksjon: [skift 
reagens og trykk enter når klar...], sammen med en serie korte pipelyder. 

3. Fjern cubitainer-tilkoblingssettet. 
4. Skift beholderen med Cellpack-konsentrat på vognen. 
5. Monter cubitainer-tilkoblingssettet igjen. 
6. Trykk [ ENTER ]. 
7. Vent til displayet går tilbake til menyvisning. 
8. Skift instrumentet til aktiv modus. 
 
 

8.4. Skifte forfilter 

Væskeforfilterets gjennomstrømningskapasitet overvåkes av RPU-2100R, og programvaren 
indikerer når filteret må skiftes ved å vise "C12 sirkulasjon". 
Varighet: i ca.  2 minutter. 
Nødvendige redskaper: Ingen. 
 

1. Sett instrumentet i ventemodus. 
2. Aktiver servicefunksjon [SKIFT FILTER]. Sirkulasjonspumpen stopper, og displayet viser følgende 

instruksjon: [SKIFT FILTER OG TRYKK DERETTER ENTER], sammen med en serie korte pipetoner. 
3. Åpne luken 
4. Skru løs koblingen med den lille overløpsslangen fra filteret (koblingens form og farge kan 

variere). Vent til all væske har strømmet fra filteret tilbake til inntaksslangen. 
5. Fjern inntaks- og uttaksslangene. 

 
 

 

 

a. Fjern overløpsslangen. 
 

b. Vent til filteret er tomt. 
 

c. Trykk koblingen mot filteret og trekk 
låseringen tilbake 
 

d. Trekk koblingen løs fra filteret 
 

 

6. Ta det nye filteret (QWLV040012) ut av pakken. Legg merke til filterets flytretning, som er 
indikert med en pil på filterhuset. Kontroller at lufteåpningen på inntakssiden er lukket. Fjern 
pluggen fra lufteåpningen på uttakssiden. 
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7. Koble inntaks- og utløpsslangene til filteret:  
 

 

 

a. Trekk låseringen 
tilbake 

b. Skyv koblingen 
mot filteret 

c. Skyv låseringen 
mot filteret 

 

8. Trekk i slangene for å kontrollere tilkoblingen. Slangene skal ikke løsne. 
9. Monter den lille overløpsslangen med koblingen på lufteåpningen på utløpssiden av filteret 

(koblingens form og farge kan variere). 

Filteret må installeres med utløpssiden vendt oppover og lufteslangen øverst: 
 

 
Plassering av QWLV040012 forfilter 

10. Lukk luken. 
11. Trykk [ ENTER ]. 
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12. Sett instrumentet i aktiv modus. 
13. Kast det gamle filteret i pakken som det nye filteret ble levert i. 
 
 

8.5. Skifte sluttfilter 

Væskesluttfilteret må skiftes umiddelbart hvis det blir tett og analysatorene ikke lenger kan trekke 
ut reagens. Filtrene må skiftes forebyggende om lag hver 3. måned, og senest under rutinemessig 
vedlikehold. 
Varighet: ca. 1 minutt per filter. 
Nødvendige redskaper: Ingen. 

Sluttfiltrene er plassert på innsiden av luken. 

1. Fjern inntaks- og uttaksslangene fra filteret. 
2. Fjern det gamle filteret fra klemmene. 
3. Ta det nye sluttfilteret ut av pakken. Fortsett som beskrevert nedenfor, avhengig av hvilken 

filtertype som brukes. 
4. Filtertype QWLV040008: Fjern pluggen fra lufteåpningen på filteret, og koble til slangesettet 

NARP110904 som vist: 
 

 

QWLV040008+NARP110904 

 

 

1. Koble den gjengede koblingen til lufteåpningen. 
 

2. Skyv slangen inn på uttaksporten. 
 

3. 3. Koble den separate slangen til inntaksporten på 
filteret. 

 
 



Vedlikehold                                          

 

 Side 48     Bruksanvisning for RPU-2100R 
                           Version 1.3 MRN-184-NO 

 

 

 

Klikk filteret inn i klemmene som vist 

 

1. Koble slangene fra overløpsbeholderen til 
oversiden av filteret 

2. Koble slangene til reagensuttakene til Y-
koblingen på undersiden av filteret. 

 

Filtertype QWLV040013: Klikk filteret inn i klemmene som vist: 

 

 
QWLV040013 

1. Koble slangene fra overløpsbeholderen til oversiden av filteret. 

2. Koble slangene til reagensuttakene til undersiden av filteret. 
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8.6. Skifte vanndemineraliserer 

Når vanndemineralisereren viser en høyere konduktivitet enn 0,2 µS/cm, må enheten skiftes. 
Levetid: ca. 1 måned. 
Varighet: ca. 15 minutter. 
Nødvendige redskaper: Ingen for RPU-2100R-koblinger. En beholder på 20 liter kreves for å samle 
opp vann under prosessen. Hvis avløpsbeholder (tillegg) er installert, blir den brukt til dette 
formålet. 

Utskifting av vanndemineralisereren må utføres når de tilkoblede analysatorene er frakoblet og det 
ikke er noe behov for bruksklar fortynning.  
Hvis dette ikke er mulig, må analysatorene kobles til en bruksklar Cellpack først: 
 

1. Sett RPU-2100R i ventemodus. 
2. Koble slangene fra analysatorene fra reagensuttaksportene. 
3. Koble slangene til en eller flere cubitainere med bruksklar Cellpack. 

 

Når analysatorene er koblet ut, begynner utskiftingen: 

4. Steng vannkranen på inntakssiden av vannenheten og steng vannstoppeventilen på RPU-
2100R. 

5. Start funksjonen [STENG NED SYSTEM] og slå av RPU-2100R når du blir bedt om det. 
6. Tøm eventuelt avløpsbeholderen (tillegg). Ikke monter beholderen igjen! 
7. Legg et håndkle eller en klut under inntakskoblingen. Mindre vannsøl kan forekomme. 
8. Fjern slangen fra inntakskoblingen ved å skyve den ytterste ringen på koblingen inn mot 

koblingen og samtidig trekke ut slangen. 
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9. Legg slangeenden i oppsamlingsbeholderen (f.eks. avløpsbeholderen).  

 

OBS:  

Åpne stoppeventilen LANGSOMT og GRADVIS. Vannet er under trykk. 

10. Etter 3 sekunder stenger du stoppeventilen og venter i 3 sekunder, og åpner deretter ventilen 
igjen. Ventilen må stenges og åpnes igjen for å hindre at vannsikkerhetsstopperen utløses. 
Gjenta denne fremgangsmåten til det ikke kommer mer vann.  

11. Steng stoppeventilen. 
12. Tøm oppsamlingsbeholderen. 
13. Fjern inntaks- og utløpsslangene fra vannenheten. Se bruksanvisningen for vannenheten for 

ytterligere instruksjoner. 
14. Skift enheten og koble inntaks- og utløpsslangene til den nye enheten. Se instruksjonene i 

bruksanvisningen for vannenheten. 

 

OBS: 

Trekk til plastslangekoblingene bare for hånd! Ikke bruk verktøy! 
Bruk av verktøy kan skade koblingene og føre til væskesøl. 

15. Kontroller at lukkeventilen er stengt! 
16. Åpne vannkranen og kontroller alle koblinger for lekkasje. Hvis det forekommer lekkasje, 

stenger du vannkranen umiddelbart og slipper trykket ut av slangen som beskrevet i trinn 9–11. 
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17. Hvis ingen lekkasje forekommer, legger du slangeenden i oppsamlingsbeholderen. Åpne og 
lukk ventilen i intervaller på 3 sekunder til beholderen er full. Ventilen må stenges og åpnes 
igjen for å hindre at vannsikkerhetsstopperen utløses. 
Dette spyler ut eventuelle løse partikler fra vannenheten og slangene. 

18. Steng lukkeventilen og koble slangeenden til inntaksventilen på RPU-2100R. 
19. Åpne ventilen og kontroller for lekkasje. 
20. Tøm om nødvendig og koble til avløpsbeholderen. 
21. Slå på RPU-2100R, og vent til displayet viser [klar]. 
22. Koble analysatorene til reagensuttaksåpningene. 
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9. DEL I TILLEGGET 
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9.1. Tillegg – Menystruktur på brukernivå 
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9.2. Tillegg – Bestillingsinformasjon: Forbruksartikler og reservedeler 

Bestill på: 

Kontakt en servicerepresentant hos Sysmex for mer informasjon. 

Konsentrert reagens 
 

Delebeskrivelse Sysmex-delenummer 

Cellpack®-S Conc. 20 liter 95404210 

Cellpack®-S Conc. 10 liter CF508690 

Cellpack® DST 20 liter AJ370801 

Cellpack® DST 10 liter BQ505775 

 

Andre forbruksartikler 
 

Delebeskrivelse Mechatronics-delenummer 

Luftfilter QWLV040002 

Væskeforfilter QWLV040012 

Væskesluttfilter QWLV040013 eller QWLV040008 

Cubitainer-tilkoblingssett ARPU110003 

Slangesett til sluttfilter (kun 
for bruk med sluttfilter 
QWLV040008) 

NARP110904 

Reagenspumpeslange QWLV090011 

Desinfeksjonsmiddel for 
reagenspumpe 100 ml 

ARPU110906 

Reservedeler: 
 

Delebeskrivelse Mechatronics-delenummer 

Inline-kontakt ARPU110007 

Avløpsbeholder (tillegg) NARP110901 
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