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1. INTRODUKTION 

1.1. Om denna bruksanvisning 

Denna manual beskriver alla nödvändiga rutiner och avgörande information för korrekt och 
framgångsrik användning av <Instrumentet>, omfattande normal drift, användarunderhåll och 
felsökning. 

Denna manual tar inte upp specifikt servicerelaterade frågor såsom detaljerad teknisk information 
och reparationsrutiner. 

I denna manual används följande grafiska symboler för att uppmärksamma viktig information: 
 

 

VARNING: 
Denna symbol visar på varningar och annan farorelaterad information. Om denna 
information nonchaleras kan det leda till personskador, skador på instrumentet eller på 
egendom eller till funktionsfel hos instrumentet. 

  
 

 

OBS: 
Denna symbol visar på användbara tips och annan viktig information som inte är 
relaterad till någon specifik fara. 
  

 
 

1.2. Friskrivning 

Instrumentet är inte utrustat med backup- eller styrsystem som förhindrar framställning av felaktig 
reagens, på grund av: 

• Okalibrerade mätkretsar 

• Fel på instrumentet 

• Fel typ eller kvalitet på koncentrerad reagens 

• Bristfällig kvalitet på avsaltat vatten 
 

 

Tillverkaren friskriver sig allt ansvar för alla former av skador oavsett om dessa är 
direkta, indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador som orsakats av att man 
använt felaktigt iordningställd reagens. 

 
 

1.3. Produktnamn 

Sysmex är ett registrerat varumärke som tillhör Sysmex Corporation, Japan. 
Cellpack är ett registrerat varumärke som tillhör Sysmex Corporation. 
Cubitainer är ett registrerat varumärke som tillhör Hedwin Corporation. 
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1.4. Teckenförklaring; formulering och information 

Till RPU-2100R kan man använda olika reagenser beroende på det anslutna analysatorsystemet 
och därför gäller följande formulering: 

• RPU-2100R är lämpligt för analysatorer av modellerna X-class samt XN-serien.  

• Termen ”förfilter” beskriver det interna vätskeförfiltret som finns inuti RPU-2100R. 

• Termen ”slutfilter” beskriver vätskeslutfiltret/-ren som finns på insidan av dörren till RPU-2100R.  

• ”Cellpack® -S Conc.”används om RPU-2100R har anslutits till X-Class analysator(er). 

• ”Cellpack DST” används om RPU-2100R har anslutits till XN-serien. 

• Termen ”Cellpack-koncentrat” och ”koncentrat” har samma betydelse som ”Cellpack® -S 
Conc.” och ”Cellpack DST”, beroende på vilket analysatorsystem som är anslutet till RPU-
2100R. 

• Termen ”användningsklar Cellpack” har samma betydelse som ”Cellpack® ” och ”Cellpack 
DCL”, beroende på vilket analysatorsystem som är anslutet till RPU-2100R. 

• RPU-2100R producerar ett ”användningsklart spädningsmedel” av ”Cellpack® -S Conc.” eller 
”Cellpack DST”, oberoende av vilket analysatorsystem som har anslutits till RPU-2100R. 

• Cellpack-koncentratet (Cellpack® -S Conc. och Cellpack DST) finns i 10 och 20 liters 
cubitainer reagensboxar. Öppnad Cellpack® -S Conc. har en hållbarhetstid på 30 dagar och 
öppnad Cellpack DST har en hållbarhetstid på 60 dagar. 
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2. INSTRUMENTBESKRIVNING 

2.1. Allmän information 

RPU-2100R är en automatisk reagensberedningsenhet. Den producerar ett användningsklart 
spädningsmedel av Cellpack-koncentrat (t.ex. (Cellpack® S Conc.) och avsaltat vatten i 
förhållandet 1:25. 

Instrumentet är en enkel enhet som rymmer alla nödvändiga delar i en sluten ram. Ramen är täckt 
med lättavtagbar, epoxylackerad plåt. 

Alla externa anslutningar finns på instrumentets baksida, inkluderat strömbrytaren. 
Alla delar som kan underhållas eller bytas av användaren är tillgängliga genom framdörren. En 
vagn till (Cellpack-koncentratet (Cellpack® S Conc.) visas här som exempel) behållaren kan fästas 
på tre sidor av enheten enligt önskemål. 
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2.2. Angivna användningsförhållanden 

Instrumentet ”RPU-2100R” får endast användas för att framställa ett användningsklart 
spädningsmedel som framställts av Cellpack-koncentrat för in-vitro-diagnostik i direkt anslutning 
med SYSMEX hematologianalysator av typerna X-Class och XN-serie. 
Instrumentet får endast användas med de reagenser och rengöringslösningar som anges i denna 
bruksanvisning. 
All annan användning anses vara avvikande. 
 

2.3. Prestandaegenskaper 

2.3.1. Reagensgenomströmning 

Utmatningen av utspädd reagens beror på temperaturen på det tillförda vattnet och hur stor mängd 
av den utspädda reagensen som avtappas.  
Om vattnet är mycket kallt tar uppvärmningen längre tid än blandningen. 

För en detaljerad översikt över utmatningen, se tabellVattentillförsel och reagenstillstånd (på 
sidan 15). 
 

2.4. Spädningsprincip 

Metoden för att avgöra reagensens spädningsgrad sker genom att mäta dess konduktivitet. 

Mätningen av konduktivitet i RPU-2100R utförs i enlighet med följande internationella standarder: 

ISO 7888:1985 (Vattenkvalitet - Bestämning av konduktivitet) 

EN-IEC 60746-3:2002 (Uttryck för prestanda för elektrokemiska analyser - Del 3: 
Elektrolytisk konduktivitet) 

Konduktivitet definieras som ett ämnes förmåga att leda en elektrisk ström. 

I vattenhaltiga lösningar leds strömmen av strömförande joner. Ju större antalet joner är (som i 
saltlösningar), desto högre blir konduktiviteten. Eftersom konduktiviteten för båda ingredienserna i 
reagensen (avsaltat vatten och koncentrerad reagens) är känd kan spädningsgraden fastställas 
med stor noggrannhet. 

Den joniska rörelsen i vattenhaltiga lösningar beror till stor del på temperaturen. Därför ska man 
också mäta lösningens temperatur och konduktivitetsvärdet för denna temperatur omvandlas till ett 
värde som om temperaturen är 25 °C. 

För att undvika omvandlingsfel, som kan inträffa om temperaturskillnaden är väldigt stor, ska det 
avsaltade vattnet värmas upp till 25 °C. 
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2.5. Driftprinciper 

Instrumentet använder avsaltat vatten, som måste tillföras från en extern enhet. Det avsaltade 
vattnet fylls på i vattenbehållaren via trycket i den externa vattentillförseln. Vattnet värms upp i 
vattenbehållaren och leds med hjälp av gravitation över till blandningsbehållaren. 

Med hjälp av en peristaltisk pump tillsätts en första dos koncentrerad reagens. Detta ger en 
utspädning på 80-90 % av det önskade värdet. Spädningen blandas och konduktiviteten mäts. 
Nödvändig återstående mängd koncentrerad reagens räknas ut och tillsätts under flera steg och i 
minskad volym. 
När värdet för den uppmätta konduktiviteten ligger inom angivet område anses spädningen vara 
korrekt och leds med hjälp av gravitation till en lagringsbehållare. 
Förkastad spädning leds med hjälp av gravitation till avfallsgrenröret och pumpas ut ur 
instrumentet till avfallsbehållaren. 

Den utspädda reagensen i lagringsbehållaren pumpas genom ett bakteriefilter in till en 
överflödesbehållare. Med hjälp av vakuum, som bildas av analysenhetens vakuumkomponent, 
hämtar de externa analysenheterna reagensen från överflödesbehållaren genom ett slutfilter. Från 
överflödesbehållaren leds reagensen tillbaka till lagringsbehållaren med gravitation. 

Alla behållare är kopplade till huvudluftintag/-utsug och avfallsgrenröret via en kombinerad 
ventilations-/överflödesslang. Detta öppna system förhindrar att behållarna trycksätts. Systemet 
skyddas från nedsmutsning av luftburna partiklar av ett luftfilter. Flottören inne i avfallsgrenröret 
aktiverar avfallspumpen. 
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2.6. Tekniska specifikationer 

RPU instrumentmodeller: 

Modell 
Modellnamn Katalognummer 

 RPU-2100-R NARP109000 

NARP109010 

 

Strömförsörjning Spänning 230 V AC (+/- 10%) 
 Frekvens 50-60 Hz 
   

Strömförbrukning  500 VA 
   

Omgivning Lägsta och högsta 
driftstemperatur 

15–30 °C 

 Optimal driftstemperatur 15–25 °C 
 Transport- och 

lagringstemperatur 
 5–50 °C 

 Luftfuktighet 40–80 % ej kondenserande 
   

Externa anslutningar Huvudström Euro strömkabel 
 Ethernet/USB 

(endast NARP109010) 
RJ45/USB-B 

 RS-232 
(endast NARP109000) 

9 stift USB-D hona 

Externa anslutningar  
(vätskor) 

Vattenanslutning (1x, på 
medföljande 
anslutningsslang) 

G ¾" hona 

 Reagensutgång (4x) Tryck in slanganslutning,  
YD 6 mm 

 Avfallsutgång (1x) Slang hulling, slangens ID 
12 mm 

   

Totalmått Bredd 500 mm 

(utan reagensvagn) Höjd < 700 mm 
 Djup 430 mm 
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Total vikt (utan vätskor) 
 

 ca 50 kg 

Volymer   Vattenbehållare 2,5 liter 
 Lagringsbehållare 2,5 liter 
 Blandningsbehållare 0,6 liter 
 Överflödesbehållare 0,6 liter 
 Avfallsbehållare (tillval, 

externt) 
20 liter 

   

Värmeeffekt Energisparläge  max. 50 W 
 Full drift max. 500 W 

Akustisk bullernivå Max vid 1 m 
(under avfallstömning)  

65 dB(A) 

 Kontinuerligt vid 1m < 60 dB(A) 
   

Språk för 
användargränssnitten 

Finns för närvarande de, en, es, fr, hu, it, nl, sk, 
sv 

 (utökning av lista är möjlig)  
 
 

2.7. Vattentillförsel och reagenstillstånd 

 

Avsaltat vatten Nödvändig mängd (konduktivitet) Mindre än 0,2 µS/cm 
 Nödvändig volym  

(förbrukning under normal drift) 
20 liter/timme 

 Nödvändig temperatur 5–25 °C 
 Lägsta tryck 1 bar 
 Högsta tryck 5 bar 
 Nödvändig slangkoppling G ¾" hona 
   

Koncentrerad 
reagens-tillförsel 

Max. behållarstorlek 
 

390 x 260 x 300 mm 

(bredd x djup x höjd) 
 Reagenstyp SYSMEX Cellpack-

koncentrat 
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Filtrering Luftfilter Bakteriefilter, 
maskstorlek 0,2 µm 

 Vätskeförfilter Farmaceutisk kapsyl 
(steriliserad), 
maskstorlek 0,8+0,45 µm, 
självventilerande 

 Vätskeslutfilter Farmaceutisk kapsyl 
(steriliserad), 
maskstorlek 0,2 µm, 
självventilerande 

   

Utspädd reagens  
konduktivitets- 
intervall 

 I enlighet med ”Solution for 
technical adjustment” 
(Lösning för teknisk 
justering) ZE000901: 13,47 
mS/cm (+/- 0.1 mS/cm) vid 
25 °C  (+/- 2 °C) 

   

Utspädd reagens  
kontinuerlig 
utmatning 

Vid vattentemperatur 5 – 20 °C mindre än 16 liters/timme 

(under kontinuerlig 
avtappning) 

Vid vattentemperatur 20 – 25 °C ca 16 liter/timme, minimum 

ca 18 liter/timme, maximum 

Genomströmning (18 liter/timme ger ungefär 
600 prover/timme) 

Utspädd reagens 
toppavtappning 

0,5 liter/minut max. 6 minuter 

(med fulla lagrings 
och 
överflödesbehållare 
och nytt förfilter) 

1 liter/minut max. 2 minuter 

   

Avtappningsmetod 
för utspädd reagens 

Metod Vakuum 

 Intervall 75 – 600 mm Hg 
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2.8. Instrumentöversikt 

2.8.1. Sett utifrån och totalmått 

 
 

1 Vattenintag 4 Externa anslutningar 

2 Reagensavtappningsanslutningar 5 Huvudingång modul 

3 Avfallsutloppsanslutning   
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2.8.2. Sett inifrån 

 
 

1 Luftfilter 7 Vattenbehållare 

2 Blandningsbehållare 8 Överflödesbehållare 

3 Reagenspump 9 Överflödesbehållare avtappningsventil 

4 Vätskeförfilter 10 Lagringsbehållare 

5 Lagringsbehållare avtappningsventil 11 Avfallsgrenrör 

6 Cirkulationspump 12 Avfallspump 
 
 

2.8.3. Vattenbehållare 

Vattenbehållaren är en ogenomskinlig, sluten behållare som innehåller avsaltat vatten som matas 
från en extern vattentillförsel. I behållaren värms vattnet upp till 25 °C. En omrörare bidrar till en 
jämn temperaturstigning i vattnet. Behållaren är ventilerad och skyddad från att trycksättas via en 
slanganslutning till avfallsgrenröret. 
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2.8.4. Blandningsbehållare 

Blandningsbehållaren är ett genomskinligt kärl där spädningen skapas. Häri finns 
konduktivitetssensor och blandningsenhet. Behållaren är ventilerad och skyddad från att 
trycksättas via en slanganslutning till avfallsgrenröret. 
 

2.8.5. Lagringsbehållare och cirkulationssystem 

Lagringsbehållaren är en ogenomskinlig, sluten behållare som innehåller den utspädda reagensen. 
Den lagrade mixturen pumpas konstant genom ett bakteriefilter in i en överflödesbehållare. Filtret 
avlägsnar partiklar och bakterier från reagensen. Filtrets flödeskapacitet övervakas. 

Överflödesbehållaren är en genomskinlig, sluten behållare som de anslutna analysenheterna 
hämtar reagens från. En separat anslutning för respektive analysator leds ut genom baksidan av 
RPU-2100R. Respektive analysenhet är ansluten till ett separat bakterieslutfilter.  
Överflödet av mixturen leds tillbaka till lagringsbehållaren. 
Båda behållarna är ventilerade och skyddas från trycksättning via en slanganslutning till 
avfallsgrenröret. 
Vid den lägsta punkten mellan lagringsbehållaren och cirkulationspumpen finns en avloppsventil. 
Denna avloppsventil ställer om flödet till avfallspumpen om systemet skulle behöva tömmas. En 
andra avtappningsventil är placerad under överflödesbehållaren, för att tömma 
överflödesbehållaren. Båda ventilerna regleras manuellt. 
 

2.8.6. Reagenspump 

En peristaltisk pump förflyttar den koncentrerade reagensen till blandningsbehållaren. 
Pumpslangen är lätt att byta. 
 

2.8.7. Avfallsinsamling 

Alla behållare är anslutna till avfallsgrenröret, som leder till avfallspumpen. En flottör i grenröret 
triggar avfallspumpen som pumpar ut avfallet från instrumentet. Om RPU-2100R inte är anslutet till 
ett centralt avfallsinsamlingssystem kan tillbehöret 20 liters avfallsbehållare anslutas. Tillbehöret 
avfallsbehållare övervakas av en nivåbrytare för att förhindra överfyllning. 
 

2.8.8. Styrenhet 

Den elektroniska styrenheten finns på instrumentets baksida och är avskärmad från 
vätskesystemet. Styrenheten är inte tillgänglig för användaren. 
Alla aktivatorer, sensorer etc. styrs av en enda PCB. Programvaran är inbäddad och förvaras på 
flashminnet. 
Programvaran kan programmeras från en PC via USB-anslutning eller RS232 (SUB-D-kontakt), 
beroende på modell (se Tekniska specifikationer på sidan 14). 
 

2.8.9. Extern kommunikationsanslutning 

Det finns en serie anslutningar för extern kommunikation på instrumentets baksida. 
 



Instrumentbeskrivning                                          
 

 Sida 20     RPU-2100R Bruksanvisning 
                           Version 1.3 MRN-184-SV 

 

2.8.9.1. I/O 

Tre I/O-anslutningar fins för externa enheter, till exempel extra nivåbrytare för avfallsbehållare. 
 

 

OBS: 
Kontakta er Sysmex-representant för mer information om extra externa enheter. 
Dessa enheter måste anslutas av en utbildad tekniker. 

 
 

2.8.9.2. RS-232 (endast modell NARP109000) 

RS-232-anslutningen används för att skicka data från RPU-2100R till skärmen, för övervakning 
och programmering. Onlineanslutningen till Utökad IPU sker via RS-232. 
 

 

OBS! 
RS-232-anslutningen är endast avsedd för serviceändamål. 

 
 

2.8.9.3. Ethernet/USB (endast modell NARP109010) 

Ethernet-anslutningen används för att skicka data från RPU-2100R till ett övervakningssystem. 
USB-anslutningen används för uppdatering av den fasta programvaran. 

 

 



 Säkerhetsinformation 
 

RPU-2100R Bruksanvisning  Sida 21 
Version 1.3 MRN-184-SV 

 

3. SÄKERHETSINFORMATION 
 
 

3.1. Allmänna säkerhetsåtgärder 
 

 
 

Läs bruksanvisningen innan instrumentet används. Iaktta alla varningar som finns i 
bruksanvisningen och på instrumentet. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 

Spill inte vätska på instrumentet. Det kan orsaka kortslutning. Om detta likväl skulle hända ska 
huvudströmbrytaren genast slås från (OFF) och nätkabeln dras ut från vägguttaget. Kontakta 
Sysmex serviceavdelning. 

Om det skulle komma onormala dofter eller rök från instrumentet ska huvudströmbrytaren genast 
slås från (OFF) och elkabeln dras ut från vägguttaget. Om man fortsätter använda instrumentet 
föreligger risk för eldsvåda, el-stötar eller personskador. Kontakta Sysmex serviceavdelning. 

Rör inte el-kretsarna inne i instrumentet, speciellt inte med fuktiga händer, det föreligger risk för el-
stötar. 

Detta instrument ska anslutas till en strömkälla med korrekt spänning. Observera att instrumentet 
måste anslutas till jordat uttag. 

Låt inte el-kabeln skadas. Placera inte apparater på el-kabeln. dra inte heller i kabeln för att koppla 
från maskinen. 

När instrumentet inte används (inklusive över natten) ska vattentillförseln stängas för att undvika 
vattenläckage. 

Instrumentet får endast öppnas i enlighet med beskrivningarna i bruksanvisningen. 
 

3.2. Undvika infektion 

Användaren får aldrig öppna de interna vätskebehållarna, detta får endast göras av behörig 
servicepersonal. Vid långvarig användning av RPU kan skadliga bakterier (t.ex. legionella) bildas i 
behållarna. Innan behållarna öppnas ska desinfektionsprocessen fullbordas (se kapitel Underhåll 
för mer information). 
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3.3. Installation 

Instrumentet ska installeras på en torr och dammfri plats. 

Instrumentet får inte utsättas för stora temperaturväxlingar och direkt solljus. 
Undvik stötar och vibrationer. Säkerställ bra ventilation. 

Undvik installationer i närheten av apparater som kan orsaka störningar, t.ex. radioapparater, 
centrifuger, etc. 

Instrumentet får inte installeras på platser dör kemikalier förvaras eller där gasbildning kan 
förekomma. 
 

3.4. Hantering av reagenser 

Följ etiketterna på reagensförpackningen och den information som finns på bipacksedeln. 

Undvik direktkontakt med reagenser. Reagenser kan vara irriterande för ögon, hud och 
slemhinnor. 

Om du skulle komma i kontakt med reagenser ska huden genast sköljas av med vatten. 

Om du får reagens i ögonen ska du skölja av med rikliga mängder vatten. Kontakta läkare 
omgående. Följa anvisningarna på säkerhetsdatablad. 

Om man råkat förtära reagens ska man genast kontakta läkare! 

Undvik att förorena reagens med damm eller bakterier. Reagenser får inte användas efter bäst före 
datum. 

Vid mindre spill av reagens ska området genast torkas av med fuktig trasa. Vid större spill följ 
laboratoriets normala förfarande. 

Cellpack-koncentrat är en bra ledare om denna spills ut i närheten av el-kablar eller elektriska 
apparater finns risk för el-stötar. Stäng av instrumentet och dra ut kontakten innan spillet torkas 
upp. 

RPU DESINFEKTIONSMEDEL är ett starkt alkaliskt rengöringsmedel. Om du får det på huden 
eller kläderna ska området sköljas med rikliga mängder vatten. Följa anvisningarna på 
säkerhetsdatablad. 

RPU DESINFEKTIONSMEDEL innehåller natriumhypoklorit som är frätande. Torka genast av med 
fuktig trasa. 
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4. INSTALLATION 
Instrumentet måste packas upp, installeras och kontrolleras av en utbildad Sysmex 
servicerepresentant före första driftstillfället. 
Detaljerade installationsanvisningar finns i servicemanualen till RPU-2100R. 
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5. ANVÄNDARGRÄNSSNITT OCH PROGRAMMENY 

 
 

5.1. Skärmlayout 

Skärmen är uppbyggd med 4 rader x 20 tecken. Huvudskärmen visas när instrumentet startas 
(ON). 

På skärmen visas följande information: 
 

5.1.1. Lägesinformation 

Den första raden visar huruvida instrumentet är [AKTIV] eller i [STAND-BY] eller utför [SERVICE FUNKTION]. 
[AKTIV] innebär att instrumentet är i normaldrift och automatiskt bearbetar reagensen. I denna 
inställning är inte servicefunktioner tillgängliga. 

[STAND-BY] innebär att produktion av reagens har pausats så att servicefunktioner och underhåll kan 
utföras. 
Önskad inställning ställs in av användaren. Vid uppstart växlar instrumentet automatiskt över till 
läget [AKTIV] efter 15 sekunder. 
 



 Användargränssnitt och programmeny 
 

RPU-2100R Bruksanvisning  Sida 25 
Version 1.3 MRN-184-SV 

 

5.1.2. Statusinformation 

Raderna tre och fyra visar korta meddelanden som indikerar aktuell status eller reagensproduktion: 
 

"Fyller" • vattenbehåller fylls på 

"Värmer: xx,x°C (xx,x°C)" • uppvärmning av vatten pågår, aktuell temperatur, inom 
parantes: slutlig temperatur 

"Blandar, vänta" • blandning av reagens pågår 

"klar" • den utspädda reagensen är tillgänglig för 
analysenheterna 

 

Om ett fel eller en varning inträffar kommer statusraden att växla i intervall om 1 sekund, mellan 
fel- eller varningsmeddelande och normal statusinformation. 
 

5.2. Använda tangentbordet 

Operativsystemet i RPU-2100R är menystyrt. Man kan välja meny genom att trycka på [ ENTER ]-
knappen och/eller använda knapparna [PIL UPP] och [PIL NER] för att bläddra. 
En pil [>] framför raden indikerar den valda positionen. 
För att aktivera den valda funktionen eller för att öppna en undermeny trycker man på [ ENTER ]. 
Knappen [ TILLBAKA ] i en undermeny återgår alltid till föregående meny. 
Knappen [ TILLBAKA ] i huvudmenyn återgår till huvudskärmen 

 

Knapp Beskrivning använd knappen för att: 

 

PIL UPP 

• bläddra uppåt i en meny 

• öka värdet för en parameter 

• tillfälligt stänga av varningssignal 

 

PIL NER 

• bläddra neråt i en meny 

• minska värdet för en parameter 

• tillfälligt stänga av varningssignal 

 

ENTER 

• välja en menypost 

• starta en funktion 

• bekräfta en åtgärd 
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5.3. Signaler 

På skärmen till RPU-2100R finns två LED:er. Tillsammans med ljudsignalen indikerar dessa olika 
status: 

 

LED Status Läge 

Grön ("Redo") Lyser konstant (ON) Aktivt läge 

Grön ("Redo") Blinkar Energisparläge (Stand-By)

Röd ("Fel") Lyser konstant (ON) + korta 
signaler 

Fel 

Röd ("Fel") Blinkar + långa signaler Varning 
 

Se kapitel "Felsökning" för mer information om fel och varningar. 
 

5.4. Översikt över menyposter 

I detta kapitel beskrivs de olika menyposterna kortfattat. För mer information hänvisas till kapitel 
Underhåll.  

 

Bildtext: [FET TEXT] texten på skärmen 

 Fet text är standardinställning 

 [ ENTER ] är huvudfunktionen  
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5.4.1. Menystruktur (användarnivå) 
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5.4.2. Huvudmeny 

Följande poster är tillgängliga i lägena Aktiv eller Stand-By. 
 

Huvudmeny 

[TILLBAKA] Återgår till huvudskärmen 

[STÄNG AV SYSTEMET] Denna funktion måste utföras innan instrumentet stängs av. 
Se kapitel "Förfarande för normaldrift" för mer information. 

[AKTIV/STAND-BY 
PÅ/OFF] 

Växlar mellan lägena "aktiv" och "Stand-By". 
[På] motsvarar "aktiv", [Av motsvarar "Stand-By". Standard 
vid uppstart: Stand-By. Växlar automatiskt över till aktiv efter 
15 sekunder. 
Se kapitel "Förfarande för normaldrift" för mer information 

RADERA FELMED] Raderar/återställer felmeddelande 

[VARNING PÅ/OFF] Standard vid uppstart: varningar på. 
Om användaren inte vill att varningar ska visas kan denna 
post stängas av. Denna inställning påverkar inte 
felmeddelanden. 

[VISA INSTR. LOG] Öppnar menyn för instrumentlogg 

[VISA FEL LOG] Öppnar menyn fellogg 

[TILL SERVICE MENYN] Öppnar servicemenyn 
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5.4.3. Menyn instrumentlogg 

Följande poster är tillgängliga i lägena Aktiv eller Stand-By. 
 

Instrumentlogg 

[TILLBAKA] Återgår till föregående meny. 

[BRA] Visar total volym av bra mixturer. Icke flyktigt värde. 
Intervall: 0-9,999,999 

[DÅLIG] Visar total volym förkastade mixturer, på grund av felaktiga 
värden för konduktivitet. Icke flyktigt värde. 
Intervall: 0-9,999,999 

[FEL] (TEMP)] Visar total volym förkastade mixturer, på grund av för stor 
temperaturskillnad. Icke flyktigt värde. 
Intervall: 0-9,999,999 

[FEL] Visar totalt antal fel. Icke flyktigt värde. 
Intervall: 0-9,999,999 

[TIMMAR] Visar total drifttid för cirkulationspumpen. 

 
 
 

5.4.4. Menyn Fel-logg 

Följande poster är tillgängliga i lägena Aktiv eller Stand-By. 
 

Fel-logg 

[TILLBAKA] Återgår till föregående meny 

[fel 1 till 10] Visar de senaste 10 felen som inträffat. 
Icke flyktigt värde. 
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5.4.5. Servicemeny 

De flesta posterna i servicemenyn kommer man endast åt när instrumentet är i Stand-By. Poster 
som inte går att komma åt signaleras med en ringsignal. 
 

 

Servicemeny 

[TILLBAKA] Återgår till föregående meny. 

[BYT KONCENTRAT] Gör det möjligt att byta behållare för Cellpack 
reagenskoncentrat. 
Se kapitel Underhåll för beskrivning av förfarandet. 

[BYT FILTER] Gör det möjligt att byta vätskeförfilter. 
Se kapitel Underhåll för beskrivning av förfarandet. 

[BYT PUMPSLANG] Gör det möjligt att byta pumpslang för reagens. 
Se kapitel Underhåll för beskrivning av förfarandet. 
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6. FÖRFARANDE FÖR NORMALDRIFT 

6.1. Uppstart 
 

 

OBS: 
RPU-2100R ska startas 20–30 minuter tidigare än de anslutna 
analysatorerna. Därmed säkerställs att RPU-2100R är igång på full 
kapacitet när analysatorerna begär användningsklart 
spädningsmedel. 

 

1. Kontrollera att tillförseln av avsaltat vatten är öppen och att avfallsbehållaren (om installerad) är 
tom. 

2. Starta instrumentet. 
3. Under de första 15 sekunderna visar skärmen programversion och meddelandet [TRYCK ENTER 

ATT STARTA I STAND-BY ...]. 
Om man inte trycker på [ ENTER ] innan tiden har gått växlar programvaran automatiskt till 
”Aktivt” läge och huvudskärmen visas. 
Nu börjar instrumentet göra utspädd reagens. 

 
 

6.2. ”Aktivt” läge 

”Aktivt” läge indikeras på skärmens första rad och den gröna ”Redo” LED-lampan är konstant tänd. 

Alla nödvändiga processer för produktion av utspädd reagens utförs automatiskt så länge det finns 
avsaltat vatten och koncentrerad reagens tillgängligt och den utspädda reagensen extraheras. 
Skärmen visar korta meddelanden som indikerar de pågående processerna. 

Produktion av utspädd reagens pausas när den interna lagringsbehållaren fylls.  

När reagens dras från överflödesbehållaren sjunker nivån i lagringsbehållaren och produktionen av 
reagens fortsätter automatiskt. 
Man kommer endast åt menyposterna av övervakningskaraktär i aktivt läge. 
Servicefunktioner som stör de automatiska processerna går inte att komma åt. Detta signaleras 
med ett ringande ljud. 
 

6.2.1. Cirkulationspumpens beteende i aktivt läge 

När det finns tillräckligt med utspädd reagens i lagringsbehållaren pumpar cirkulationspumpen 
automatiskt reagensen genom filtret till överflödesbehållaren. Cirkulationen aktiveras i omgångar 
om en minut och pausas sedan i 15 minuter om inte någon reagens dras från 
överflödesbehållaren. När reagens dras från överflödesbehållaren och nivån sjunker fortsätter 
cirkulationen så länge det är nödvändigt för att hålla nivån uppe. 

om lagringsbehållarens nivå är låg kan pumpen stanna tillfälligt för att förhindra skada. Den startar 
automatiskt om när det finns tillräckligt med reagens tillgängligt igen. 
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6.3. ”Standby”-läge 

”Standby”-läge indikeras på skärmens första rad och den gröna ”Redo” LED-lampan blinkar. 

För att komma åt servicefunktionerna måste instrumentet ställas in på standbyläge. Det innebär att 
produktionen av utspädd reagens stoppas. 

Denna funktion kan köras när som helst. Men det kan ta några sekunder, eftersom de automatiska 
processerna måste stoppas vid säkra tillstånd. 
 

6.3.1. Cirkulationspumpens beteende i standby-läge 

Vanligtvis uppför sig cirkulationspumpen på samma sätt som i aktivt läge. Dock är det nödvändigt 
att stanna pumpen för att kunna utföra vissa servicefunktioner. 
 

6.4. Byta koncentrerad reagens 

När Cellpack cubitainer med reagenskoncentrat har tagit slut signalerar instrumentet  
”C38 KONDUKTIVITET –BYT KONCENTRAT”. 
Se avsnittet ”Felsökningsåtgärder: C38 Konduktivitet – byt koncentrat (på sidan 43)” för 
instruktioner. 

Reagensbehållaren kan även bytas i förväg. 
Se avsnittet ”Underhåll: "Förebyggande byte av koncentrat (på sidan 45)" för instruktioner. 
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6.5. Nedstängning 

När RPU-2100R ska stängas av måste detta alltid ske via menyalternativet [STÄNG AV SYSTEMET] i 
huvudmenyn. Därmed säkerställer man att körtiden loggas på rätt sätt. 
 

 

OBS: 
När systemet ska stängas av måste de anslutna analysenheterna 
först stängas av. Därmed förhindras att de anslutna slangarna och 
interna behållarna med analysatorer töms helt. 

 

 

OBS: 
När instrumentet ska stängas av måste först den externa vattentillförseln 
stängas av! 

 

När vattentillförseln har stängts av, aktivera [STÄNG AV SYSTEMET] i huvudmenyn. Detta kan antingen 
göras i ”aktivt” eller ”standby”-läge. 

Användaren meddelas när instrumentet kan stängas av på ett säkert sätt. 
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7. FELSÖKNING 

7.1. Fel-, status- och varningsmeddelanden 

RPU-2100R upptäcker olika fel-, status, och varningssituationer för att ge användaren information 
om felfunktioner eller möjlig akut felfunktion hos instrumentet. 
 

 

OBS: 
Ljudsignalen kan stängas av tillfälligt genom att trycka på en av 
pilknapparna. Ljudsignalen startas automatiskt när ett annat fel- eller 
varningstillstånd uppstår. 

 
 

7.1.1. Skillnad mellan fel, status och varningar 
 

Varningssignal: 

• Skärmen visar varningsnummer och -beskrivning 

• LED:n för felindikering blinkar 

• Varningssignalen avger långa signaler (1 sekund) med lika lång paus (1 sekund) 

Varningssignalen ljuder om något inträffar som kan störa den önskade utmatningen av utspädd 
reagens, som t.ex. långsamma påfyllnings- eller tömningscykler. Varningen påverkar inte 
pågående processer och återställs automatiskt när varningsförhållandet försvunnit. 

Varningar omvandlas till fel om specifika gränser överskrids för situationen. 

Om en varning avges konstant utan att omvandlas till ett fel ska man kontakta Sysmex 
serviceavdelning för underhåll, för att på så sätt förebygga att felet upprepas framöver. 

Genom att stänga av funktionen kan användaren välja att inte uppmärksammas på varningar. 
Varningar loggas inte i fel-loggen. 
 

Statussignal: 

• Skärmen visar statusnummer och -beskrivning, samt ett kortfattat åtgärdstips 

• LED:n för felindikering blinkar 

• Varningssignalen avger långa signaler (1 sekund) med längre paus (3 sekunder) 

Status är förhållanden som stör instrumentets korrekta funktion och som användaren måste 
kontrollera omgående. Status påverkas vanligtvis av yttre faktorer som användaren måste åtgärda. 
I vissa fall kan status även orsakas av interna problem. 
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Se avsnittet "Felsökning" för korrekt åtgärd vid olika status. 

 

Felsignal: 

• Skärmen visar felnummer och -beskrivning, samt ett kortfattat åtgärdstips 

• LED-felindikatorn lyser konstant 

• Varningssignalen avger korta signaler (0,3 sekunder) med lika lång paus (0,3 sekunder) 

Användaren måste genast åtgärda fel eftersom ett fel gör att instrumentets funktion inte kan 
garanteras. Alla pågående processer stoppas med undantag av avfallstömning och 
lagringscirkulering. 

Se avsnittet "Felsökning" för korrekt åtgärd om ett fel inträffar. 
 

 

OBS! 
Om ett förhållande eller fel återställs medan felet fortfarande finns 
kvar kommer instrumentet att återgå till fel-läget! 

 

De 10 senaste felen loggas, enligt principen "först in-först ut". 
 

Fel, status och varningar visas med ett felnummer, en kort beskrivning av felet och en kort 
beskrivning av en lämplig åtgärd som användaren kan utföra. 
Felen delas in i grupper för huvudprocesserna i instrumentet: 

 

Process Fel Status Varningar 

Avfall E1   till E10 C1   till C10 W1 till W10 

Lagring E11 till E20 C11 till C20 W11 till W20 

H2O E21 till E30 C21 till C30 W21 till W30 

Mix E31 till E40 C31 till C40 W31 till W40 

Internt E41 till E50   
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7.1.2. Fel, status och varningslista och möjliga orsaker 

7.1.2.1. Fellista (utökad) 
 

Felmeddelande 
RPU-2100R och 
hytt för 
Extended IPU 

Utlöst av Möjliga orsaker Förklaring/meddelande som visas i 
Extended  IPU 

E1 AVFALL Avfallsgrenrörets 
flödesbrytare 
timeout 

• Avfallsslang vriden 
eller blockerad 

• Vattentryck för högt

• Avfallsgrenrörets 
flödesbrytare 
fungerar inte 

• Avfallspumpen 
fungerar inte 

• H2O inloppsventil 
fungerar inte 

• Variabel inställning 
”twaste” för kort  

[avfall (E1)]: Töm avfallsbehållaren och 
kontrollera avfallsbehållarens 
sensoranslutning och den externa 
avfallsslangen för vridningar och 
blockeringar.  

 

Om felet kvarstår efter åtgärd, byt 
analysator(er) till användningsklar Cellpack 
och kontakta lokal Sysmex teknisk 
servicerepresentant. 

E11 SENSORKONFLIKT sensor  ”lagring 
tom” = FRÅN, 
sensor   ”lagring 
full” = TILL 
upptäcktes 

• Lagringsbehållaren
s flödesbrytare 
fungerar inte 

[sensorkonflikt (E11)]: Lagringsbehållarens 
flödesbrytare fungerar inte.  

 

Byt analysator(er) till användningsklar 
Cellpack och kontakta lokal Sysmex teknisk 
servicerepresentant. 

E22 H2O UPPVÄRMING vattentemp.-
sensor timeout (< 
24,5 °C) 

• Mekanisk 
uppvärmningsinstäl
lning för låg 

• Uppvärmningen 
fungerar inte 

• Vattentemp.-sensor 
fungerar inte 

• Variabel inställning 
”theat” för kort 
 

[H2O uppvärmning (E22)]: 
Uppvärmningsinställningarna för låga eller 
uppvärmningen fungerar inte.  

 

Byt analysator(er) till användningsklar 
Cellpack och kontakta lokal Sysmex teknisk 
servicerepresentant. 

E23 H2O BLANDNING H2O blandnings-
sensor timeout 

• Blandningsmotor 
eller -sensor 
fungerar inte 

• Blandare har 
fastnat 

[H2O blandningssensor timeout (E23)]: 
Blandningsmotor eller -sensor fungerar inte 
eller blandare har fastnat.  
 
Byt analysator(er) till användningsklar 
Cellpack och kontakta lokal Sysmex teknisk 
servicerepresentant. 

E31 BRUKSLÖS TILLG. Blandningsbehåll
arens 
flödesbrytare 

• Ingen 
vattentillförsel från 
vattenbehållaren 

[brukslös. tillg.(E31)]: Tillförseln från 
blandningsbehållaren fungerar ej.  
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Felmeddelande 
RPU-2100R och 
hytt för 
Extended IPU 

Utlöst av Möjliga orsaker Förklaring/meddelande som visas i 
Extended  IPU 

timeout • ”Blandningsbehålla
re IN” ventil 
fungerar ej 

• Blandningsbehållar
ens flödesbrytare 
fungerar inte 

• Variabel inställning 
”tmixfull” för kort 

Byt analysator(er) till användningsklar 
Cellpack och kontakta lokal Sysmex teknisk 
servicerepresentant. 

E32 DÅLIG TÖMNING Blandningsbehåll
arens 
flödesbrytare 
timeout 

• ”Blandningsbehålla
re tömning” ventil 
fungerar ej 

• Blandningsbehållar
ens flödesbrytare 
fungerar inte 

• Variabel inställning 
”tmixempty” för kort

[dålig tömning (E32)]: Tömning av 
blandningsbehållaren fungerar ej.  
 
Byt analysator(er) till användningsklar 
Cellpack och kontakta lokal Sysmex teknisk 
servicerepresentant. 

E33 TÖMNING OK Blandningsbehåll
arens 
flödesbrytare 
timeout 

• ”Blandningsbehålla
re tömning” ventil 
fungerar ej 

• Blandningsbehållar
ens flödesbrytare 
fungerar ej 

• Variabel inställning 
”tmixempty” för kort

[tömning ok (E33)]: Tömning av 
blandningsbehållaren fungerar ej.  
 
Byt analysator(er) till användningsklar 
Cellpack och kontakta lokal Sysmex teknisk 
servicerepresentant. 

E34 BLANDN.BEH. FULL Blandningsbehåll
arens 
flödesbrytare 
utlöste i förtid 

• Läckande 
”blandningsbehållar
e ut” ventiler 

• Blandningsbehållar
ens flödesbrytare 
fungerar inte 

[blandn.beh. full (E34)]: Läckande 
blandningsbehållare eller flödesbrytare 
fungerar ej.  
 
Byt analysator(er) till användningsklar 
Cellpack och kontakta lokal Sysmex teknisk 
servicerepresentant. 

E35 DÅLIG H2O KOND. Extern H2O-
enhet 

• H2O-enheten 
uttömd eller 
fungerar ej 

[Dålig H2O kond. (E35)]: Vatten-
avsaltningsenheten är uttömd eller fungerar 
ej  
 
Byt analysator(er) till användningsklar 
Cellpack och utför konditionering av 
vattenavsaltningsenheten.  
 
Om felet kvarstår efter konditionering, 
kontakta servicerepresentant för 
vattentillförselsystemet. 

E36 H2O TEMPERATUR 
> 

Vattentemp. i 
blandningsbehåll

• Vattentemp.-sensor 
fungerar inte 

[H2O temperatur> (E36)]: Vattentemperatur 
för hög i blandningsbehållare eller 
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Felmeddelande 
RPU-2100R och 
hytt för 
Extended IPU 

Utlöst av Möjliga orsaker Förklaring/meddelande som visas i 
Extended  IPU 

are > 27 °C • Uppvärmningen 
fungerar inte 

uppvärmningen fungerar ej.  
 
Byt analysator(er) till användningsklar 
Cellpack och kontakta lokal Sysmex teknisk 
servicerepresentant. 

E37 H2O TEMPERATUR 
< 

Vattentemp. i 
blandningsbehåll
are < 23 °C  

• Vattentemp.-sensor 
fungerar inte 

• För kraftigt 
temp.fall på grund 
av kall omgivning 

[H2O temperatur< (E37)]: Vattentemperatur 
för låg i blandningsbehållare eller 
uppvärmningen fungerar ej.  
 
Byt analysator(er) till användningsklar 
Cellpack och kontakta lokal Sysmex teknisk 
servicerepresentant. 

E41 PARAMETER CPU • Motsägelsefull data 
lästes från Eeprom 

[Parameter (E41)]: Motsägelsefull data 
lästes från Eeprom.  
 
Byt analysator(er) till användningsklar 
Cellpack och kontakta lokal Sysmex teknisk 
servicerepresentant. 

E42 KOMMUNIKATION CPU • Kommunikationsfel 
mellan 
instrumentets CPU 
och 
konduktivitetsmätni
ngens CPU 

[kommunikation (E42)]: Kommunikationsfel 
mellan instrumentets CPU:er. 
 
Byt analysator(er) till användningsklar 
Cellpack och kontakta lokal Sysmex teknisk 
servicerepresentant. 

E43 H2O NTC SENS. vattentemperatur 
> 40 °C 

• Vattentemperatur-
sensorkretsen 
fungerar ej 

[NTC H2O sens. (E43)]: Vattentemperatur-
sensorkretsen fungerar ej.  
 
Byt analysator(er) till användningsklar 
Cellpack och kontakta lokal Sysmex teknisk 
servicerepresentant. 

E44 BLANDN. NTC Blandningsbehåll
artemperatur > 
40 °C 

• Blandningsbehållar
ens 
temperatursensorkr
ets fungerar ej 

[blandn NTC (E44)]: Vattentemperatur-
sensorkretsen fungerar ej.  
 
Byt analysator(er) till användningsklar 
Cellpack och kontakta lokal Sysmex teknisk 
servicerepresentant. 

E45 GX SENSOR CPU • Konduktivitets- eller 
temperatursensor 
fungerar ej 

[Gx sensor (E45)]: Konduktivitets- eller 
temperatursensor fungerar ej.  
 
Byt analysator(er) till användningsklar 
Cellpack och kontakta lokal Sysmex teknisk 
servicerepresentant. 
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Felmeddelande 
RPU-2100R och 
hytt för 
Extended IPU 

Utlöst av Möjliga orsaker Förklaring/meddelande som visas i 
Extended  IPU 

E46 KOMMUNIKATION CPU • Elektroniken 
fungerar ej (intern) 

[intern kommunikation (E42)]: Elektroniken 
fungerar ej.  
 
Byt analysator(er) till användningsklar 
Cellpack och kontakta lokal Sysmex teknisk 
servicerepresentant. 
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7.1.2.2. Statuslista 
 

Statusmeddelan
de RPU-2100R 
och hytt för 
Extended IPU 

Utlöst av Möjliga orsaker Förklaring/meddelande som visas i 
Extended  IPU 

C2 AVFALLSBEH. 
FULL 

Avfallsbehål
larens 
flödesbrytar
e 

• Avfallsbehållaren 
är full 

• Extern 
avfallssensor 
eller Loop-
anslutning 
fungerar ej eller 
inte ansluten 

[avfallsbeh. full (C2)]: Töm 
avfallsbehållaren eller kontrollera 
tömningsanslutningen.  
 
Om felet kvarstår efter åtgärd, byt 
analysator(er) till användningsklar 
Cellpack och kontakta lokal Sysmex 
teknisk servicerepresentant. 

C12 CIRKULATION överflödesb
ehållarens 
flödesbrytar
e 
(cirkulation 
< 14 l/h) 

• Internt filter är 
blockerat 

• Cirkulationspum
pen fungerar ej 

• Överflödesbehåll
arens 
flödesbrytare 
fungerar ej 

[cirkulation (C12)]: Kundunderhåll – Byt 
analysator(er) till användningsklar 
Cellpack.  
 
Byt det interna filtret. Om felet kvarstår 
efter byte, kontakta lokal Sysmex teknisk 
servicerepresentant. 

C21 H2O TILLGÅNG vattenbehåll
arens 
flödesbrytar
e timeout 

• Otillräcklig eller 
ingen 
vattentillförsel 

• Vattenbehållaren
s flödesbrytare 
fungerar ej 

• H2O 
inloppsventil 
fungerar inte 

• Variabel 
inställning ”tro” 
för kort 

[H2O tillgång (C21)]: Kontrollera ansluten 
vattenavsaltningsenhet om kranar och 
ventiler är helt öppna.  

1. Om felet kvarstår byt analysator(er) till 
användningsklar Cellpack och kontakta 
teknisk servicerepresentant för 
vattentillförselsystemet.  

2. Om vattenavsaltningsenheten fungerar 
enligt specifikationerna, kontakta lokal 
Sysmex teknisk servicerepresentant 

C38 KONDUKTIVITET  • Koncentrerad 
reagensbehållar
e tom 

• Reagenspump 
fungerar ej 

• Stora bubblor i 
ledningen för 
koncentrerad 
reagens 

[konduktivitet (C38)]: Byt ansluten 
Cellpack-behållare med koncentrerad 
reagens.  

 

Om Cellpack-behållaren med koncentrat 
absolut inte är tom, byt analysator(er) till 
användningsklar Cellpack och kontakta 
lokal Sysmex teknisk servicerepresentant.
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7.1.2.3. Varningslista 
 

Varningsmedde
landeRPU-
2100R och hytt 
för Extended 
IPU 

Utlöst av Möjliga orsaker Förklaring/meddelande som 
visas i Extended  IPU 

W12 LÅNGSAM 
CIRKULER 

överflödesbehållaren
s flödesbrytare 
(cirkulation < 28 l/h) 

• Internt filter är 
delvis blockerat 

[långsam cirkuler (W12)]: 
Varning påverkar inte pågående 
process. 

W21 H2O FYLLN 
LÅNGS 

vattenbehållarens 
flödesbrytare timeout 

• Långsam 
vattentillförsel 

• ”H2O behållare 
IN”-ventil ej helt 
öppen 

• Variabel 
inställning ”tro” för 
kort 

[H2O fylln långs (W21)]: Varning 
påverkar inte pågående process. 
Kontrollera ansluten 
vattenavsaltningsenhet om 
kranar och ventiler är helt 
öppna. 

W23 H2O 
BLANDNING 

H2O 
blandningssensor 
timeout 

• Blandningsmotor 
eller -sensor 
fungerar inte 

• Blandare har 
fastnat 

[H2O blandning (W23)]: Varning 
påverkar inte pågående process. 

W31 TÖMMER 
LÅNGSAMT 

Blandningsbehållaren
s flödesbrytare 
timeout 

• ”Blandningsbehåll
are uttömning”-
ventil ej helt 
öppen 

[tömmer långsamt (W31)]: 
Varning påverkar inte pågående 
process.  

W32 LÅNGSAM 
TÖMNING 

Blandningsbehållaren
s flödesbrytare 
timeout 

• ”Blandningsbehåll
are tömning ok”-
ventil ej helt 
öppen 

[långsam tömning (W32)]: 
Varning påverkar inte pågående 
process.  

W33 BLANDAR 
LÅNGSAMT 

Blandningsbehållaren
s flödesbrytare 
timeout 

• ”Blandn.beh. in” 
ventil inte helt 
öppen 

[blandar långsamt (W33)]: 
Varning påverkar inte pågående 
process.  
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7.2. Felsökningsåtgärder 

7.2.1. E1 avfall – kontrollera avfall 

Om avfallspumpen är igång: 

1. Tryck på en av pil-knapparna för att tillfälligt stänga av varningssignalen. 
2. Utför ”ring efter service-proceduren” 
 

Om avfallspumpen inte är igång: 

1. Tryck på en av pil-knapparna för att tillfälligt stänga av varningssignalen. 
2. Töm avfallsbehållaren och kontrollera avfallsbehållarens sensoranslutning. 
3. Kontrollera slangen till den externa avfallsbehållaren för vridningar eller blockeringar. Ta bort 

vid behov. 
4. Gå till menyn [RADERA FELMED] och tryck på [ ENTER ]. 
5. Om felet återkommer, utför ”ring efter service-proceduren” 
 
 

7.2.2. C2 avfallsbeh. full – kontrollera avfall 

Om avfallspumpen är igång: 

1. Tryck på en av pil-knapparna för att tillfälligt stänga av varningssignalen. 
2. Utför ”ring efter service-proceduren” 
 

Om avfallspumpen inte är igång: 

1. Tryck på en av pil-knapparna för att tillfälligt stänga av varningssignalen. 
2. Töm avfallsbehållaren och kontrollera avfallsbehållarens sensoranslutning. 
3. Gå till menyn [RADERA FELMED.] och tryck på [ ENTER ]. 
4. Om felet återkommer, utför ”ring efter service-proceduren” 
 
 

7.2.3. C12 cirkulation – byt interna filtret 
1. Tryck på en av pil-knapparna för att tillfälligt stänga av varningssignalen. 
2. Cirkulationspumpen stannar automatiskt. 
3. Byt det interna filtret. Anslut slangarna enligt beskrivning i Byte av förfilter (på sidan 45) 
4. Gå till menyn [RADERA FELMED.] och tryck på [ ENTER ]. 
5. Om felet återkommer, utför ”ring efter service-proceduren” 
 

7.2.4. C21 No H2O tillgång – kontrollera H2O 

Detta tillstånd orsakas vanligtvis av en tillfällig sänkning av trycket i vattentillförseln. 

1. Tryck på en av pil-knapparna för att tillfälligt stänga av varningssignalen. 
2. Gå till menyn  [RADERA FELMED.] och tryck på [ ENTER ] .eller stäng av RPU-2100R och starta det 

igen. 

När detta tillstånd signaleras ihållande: 

1. Kontrollera att de externa vattentillförselkranarna och ventilerna är helt öppna. 
2. Om felet återkommer, utför ”ring efter service-proceduren” 
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7.2.5. C38 konduktivitet – byt Cellpack-koncentrat 
1. Tryck på en av pil-knapparna för att tillfälligt stänga av varningssignalen. 
2. Bekräfta felmeddelandet genom att trycka på [ ENTER ]. 
3. Sedan visar skärmen instruktionen: [BYT KONCENTRAT AVSLUTA MED ENTER]. 
4. Kontrollera behållaren med koncentrerad reagens. 
5. Om behållaren med säkerhet inte är tom, utför ”ring upp service-proceduren”. 
6. Byt i annat fall reagensbehållaren. 
7. Tryck [ ENTER ] 
8. Om felet återkommer, utför ”ring efter service-proceduren” 
 

7.2.6. Ring efter service-proceduren – ring lokal Sysmex-teknisk servicerepresentant 
1. Tryck på en av pil-knapparna för att tillfälligt stänga av varningssignalen. 
2. Anteckna felmeddelandet som visas. 
3. Stäng vattenkranen vid vattenavsaltningen. 
4. Stäng vattenavstängningsventilen vid RPU-2100R. 
5. Stäng av RPU-2100R. 
6. Koppla från slangarna mellan de externa filtren och analysatorerna från de externa filtren. 
7. Anslut slangarna till en eller flera cubitainrar med användningsklart Cellpack. 
8. Kontakta Sysmex servicerepresentant för direkt service. 
 

7.2.7. Åtgärder vid ändrad prestanda 

Vid ändrad prestanda för de anslutna analysatorerna som verkar vara relaterad till prestanda hos 
RPU-2100R måste ”ring upp service-proceduren” utföras. 
 

7.2.8. Återställa vattensäkerhetsstopp 

En vattensäkerhetsstoppanordning finns i vattenanslutningsslangen mellan RPU-2100R och 
vattenavsaltningsenheten. Om säkerhetsstoppet har utlösts måste det återställas på följande sätt:  
 

1. Stäng vattentillförseln på inloppssidan av avsaltningsenheten. 
2. Stäng avstängningsventilen på RPU-2100R. 
3. Koppla från vattentillförselslangen från RPU-2100R 
4. Placera slangens ände i ett lämpligt kärl (RPU-2100R avfallsbehållare kan användas) och 

öppna avstängningsventilen för att lätta på vattentrycket från slangen. 
5. Koppla endast från vattentillförselslangen från utloppet på vattensäkerhetsstoppanordningen. 
6. Placera en lämplig behållare under säkerhetsstoppet och tryck in det röda stiftet i 

säkerhetsstoppet (detta stift finns på insidan av utloppsporten). 
 

 

Varning: 

Vattenavsaltningsenheten kan stå under tryck och vatten kan spruta ut från 
vattenstoppet när det återställs. 
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8. UNDERHÅLL 

8.1. Underhållsschema för användaren 
 

Tidsram Åtgärder Varaktighet (ung.) 
Dagligen • Kontrollera för tecken på läckage eller 

vätskespill 

• Kontrollera tillförseln av avsaltat vatten < 
0,2 µS/cm 

1 minut 

på begäran från RPU-
2100R 

• Byt vätskeförfilter 2 minuter 

ung. var tredje månad, 
senast under 
serviceunderhåll 

• Byt vätskeslutfilter 1 minut per filter 

 
Beställningsnummer: 

Vätskeförfilter QWLV040012 

Sats med slutfilterslangar NARP110904 

Vätskeslutfilter QWLV040008 (QWLV040013) 

 
 

8.2. Rengöring 

8.2.1. Rengöring av höljet 

Instrumentets epoxilackerade yttre hölje och reagensvagnen kan rengöras med vanlig (icke 
frätande) köksrengöring eller såplösning. 

LCD-skärmen och knappsatsen kan rengöras med en lätt fuktad trasa. 
Använd inte organiska lösningsmedel! 
Instrumentet ska stängas av för att förhindra oönskad aktivering av funktioner. 
 

8.2.2. Rengöring av behållarna 

Utsidan på behållarna och slangarna kan rengöras med rent vatten. 

Insidan ska endast sköljas med avsaltat vatten (utförs av en servicerepresentant). Vid stora 
avlagringar, kontakta er servicerepresentant för rengöring av behållarna. 

Hela vätskesystemet ska desinficeras en gång per år av en servicerepresentant. 
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8.3. Förebyggande byte av Cellpack-koncentrat 

Varaktighet: ungefär 2 minuter. 
Nödvändiga verktyg: Inga. 
 

1. Ställ instrumentet på standby-läge. 
2. Gå till  [SERVICEMENYN] och aktivera servicefunktionen [BYT KONCENTRAT]. Reagens som finns kvar i 

slangen pumpas tillbaka till behållaren och skärmen visar instruktionen: [BYT KONCENTRAT AVSLUTA 
MED ENTER], följt av en serie korta pipsignaler. 

3. Ta bort cubitainer sprutsats. 
4. Byt behållaren med Cellpack-koncentrat på vagnen. 
5. Byt cubitainer sprutsats. 
6. Tryck [ ENTER ]. 
7. Vänta tills skärmen går tillbaka till menyn. 
8. Ställ instrumentet på aktivt läge. 
 
 

8.4. Byte av förfilter 

Flödeskapaciteten för vätskeförfiltret övervakas av RPU-2100R och programvaran indikerar när 
filtret måste bytas genom att meddela ”C12 cirkulation”. 
Varaktighet: ungefär 2 minuter. 
Nödvändiga verktyg: Inga. 
 

1. Ställ instrumentet på standby-läge. 
2. Aktivera servicefunktionen [BYT FILTER]. Cirkulationspumpen stoppar och skärmen visar 

instruktionen: [BYT FILTER AVSLUTA MED ENTER], följt av en serie korta pipsignaler. 
3. Öppna dörren. 
4. Skruva av anslutningen med den lilla överflödesslangen från filtret (form och färg på 

anslutningen kan variera). Vänta tills all vätska har flödat från filtret tillbaka till inloppsslangen. 
5. Ta bort inlopps- och utloppsslangarna. 

 
 

 

 

a. Ta bort överflödesslangen. 
 

b. Vänta tills filtret är tomt. 
 

c. Tryck kopplingen mot filtret och dra 
tillbaka glidringen 
 

d. Dra av kopplingen från filtret 
 

 
6. Ta ut det nya filtret (QWLV040012) från förpackningen. Observera flödesriktningen på filtret 

som indikeras med en pil på filterhuset. Kontrollera att avluftningskranen på inloppssidan är 
stängd. Ta ur avluftningspluggen från utloppssidan. 
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7. Anslut in- och utloppsslangarna till filtret:  
 

a. Dra bak glidringen 

b. Tryck kopplingen 
mot filtret 

 

 c. Tryck glidringen 
mot filtret 

 
8. Dra i slangarna för att kontrollera anslutningen. Slangarna får inte åka av. 
9. Anslut den lilla överflödesslangen till anslutningen på avluftningskranen på filtrets utloppssida 

(form och färg på anslutningen kan variera). 
10. Filtret måste installeras med utloppssidan riktad uppåt och avluftningsslangen överst: 
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Placering av förfilter QWLV040012 

11. Stäng dörren. 
12. Tryck [ ENTER ]. 
13. Ställ instrumentet på aktivt läge. 
14. Kasta det gamla filtret i förpackningen till det nya filtret. 
 
 

8.5. Byte av slutfilter 

Vätskslutfiltren måste bytas direkt när de sätts igen och analysatorn inte längre kan dra upp 
reagens. Filtren måste bytas förebyggande ungefär var tredje månad, men senast vid 
rutinserviceunderhåll. 
Varaktighet: ungefär 1 minut per filter. 
Nödvändiga verktyg: Inga. 

Slutfiltren finns på insidan av dörren. 

1. Ta av in- och utloppsslangarna från filtret: 
2. Ta bort det gamla filtret från klämmorna. 
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3. Ta ut det nya filtret från förpackningen. Följ nedanstående anvisningar beroende på vilken typ 
av filter som används. 

4. FiltertypQWLV040008: Ta av avluftningspluggen från filtret och anslut slangsatsen 
NARP110904 som bilden visar: 
 

 

QWLV040008+NARP110904 

 

 

1. Anslut den gängade anslutningen till avluftningen. 

 

2. Tryck på slangen på utloppet. 

 

3. Anslut den separata slangen till filterinloppet. 

 
 

 

 

Klicka fast filtret i klämmorna som bilden visar 

 

1. Anslut slangarna från överflödesbehållaren till 
toppen av filtret 

 

2. Anslut slangarna som leder till 
reagensutloppen till Y-anslutningen i botten på 
filtret. 

 

FiltertypQWLV040013: Klicka fast filtret i klämmorna som bilden visar: 
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QWLV040013 

1. Anslut slangarna från överflödesbehållaren till toppen av filtret 

2. Anslut slangarna som leder till reagensutloppen till botten på filtret. 

 
 

8.6. Byte av vattenavsaltningsenhet 

När vattenavsaltningsenhetens konduktivitet är högre än 0,2 µS/cm måste enheten bytas. 
Ungefärlig livslängd: 1 månad. 
Varaktighet: ungefär 15 minuter. 
Nödvändiga verktyg: Inga för RPU-2100R-anslutningar. Ett 20-literskärl behövs för att samla upp 
vatten under processen. Om extra avfallsbehållare har installerats används den för det här syftet. 

Byte av vattenavsaltningsenheten ska utföras när de anslutna analysatorerna är offline och det inte 
finns behov av användningsklart spädningsmedel. 
Om detta inte är möjligt måste analysatorerna först anslutas till den användningsklara Cellpack: 
 

1. Ställ RPU-2100R på standby-läge. 
2. Koppla från slangarna från analysatorerna från reagensutloppen. 
3. Anslut slangarna till en eller flera cubitainrar med användningsklart Cellpack. 

 
När analysatorerna dras om,starta bytesproceduren: 

4. Stäng vattenkranen på inloppssidan av vattenheten och stäng vatenavstängningsventilen på 
RPU-2100R. 

5. Starta funktionen  [STÄNG AV SYSTEMET] och stäng av RPU-2100R när det indikeras. 
6. Om tillämpligt, töm (den extra) avfallsbehållaren. Installera inte behållaren igen! 
7. Placera en handduk eller en trasa under inloppsanslutningen eftersom det kan läcka ut lite 

vatten. 
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8. Ta bort slangen från inloppsanslutningen genom att trycka in anslutningens yttersta i 
anslutningen och samtidigt dra ut slangen: 

  
9. Placera slangänden i uppsamlingskärlet (dvs. extra avfallsbehållare).  

 

OBS:  

Öppna avstängningsventilen LÅNGSAMT och FÖRSIKTIGT eftersom 
vattnet står under tryck. 

10. Stäng avstängningsventilen efter tre sekunder och vänta tre sekunder innan ventilen öppnas 
igen. Det är nödvändigt att stänga och öppna ventilen för att förhindra att 
vattensäkerhetsspärren från att lösa ut. Upprepa proceduren tills det inte rinner ut mer vatten.  

11. Stäng avstängningsventilen. 
12. Töm uppsamlingskärlet. 
13. Ta bort in- och utloppsslangarna från vattenenheten: Se manualen till vattenenheten för 

ytterligare instruktioner. 
14. Byt enheten och anslut in- och utloppsslangarna till den nya enheten. Se manualen till 

vattenenheten för instruktioner. 

 

OBS: 

Dra endast åt plastanslutningarna för hand! Använd inte verktyg! 
Verktyg kan skada anslutningarna och orsaka vätskeläckage. 

15. Kontrollera att avstängningsventilen är stängd! 
16. Öppna vattenkranen och kontrollera alla anslutningar för läckage. Om det finns läckage, stäng 

genast vattenkranen och lätta trycket från slangarna enligt beskrivning i stegen 9-11. 
17. Om det inte finns några läckage, placera slangänden i uppsamlingskärlet. Öppna och stäng 

ventilen med tresekundersintervall tills kärlet är fullt. Det är nödvändigt att stänga och öppna 
ventilen för att förhindra att vattensäkerhetsspärren löser ut. 
Detta spolar ut eventuella lösa partiklar från vattenenheten och slangarna. 
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18. Stäng avstängningsventilen och anslut slangänden till inloppsventilen på RPU-2100R. 
19. Öppna ventilen och kontrollera för läckage. 
20. Om tillämpligt, töm och anslut åter avfallsbehållaren. 
21. Starta RPU-2100R och vänta tills skärmen visar [Klar]. 
22. Anslut åter analysatorerna till reagensutloppsportarna. 
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9. BILAGEAVSNITT 
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9.1. Bilaga – Menystruktur användarnivå 
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9.2. Bilaga – Beställningsinformation: Förbrukningsartiklar och 
reservdelar 

Beställ från: 

Kontakta Sysmex serviceavdelning för mer information. 

Koncentrerad reagens 
 

Komponentbeskrivning Sysmex komponentnummer 
Cellpack®-S conc. 20 liter 95404210 

Cellpack®-S conc. 10 liter CF508690 

Cellpack® DST 20 liter AJ370801 

Cellpack® DST 10 liter BQ505775 

 

Övrig förbrukningsmateriel 
 

Komponentbeskrivning Mechatronics komponentnummer 
Luftfilter QWLV040002 

Vätskeförfilter QWLV040012 

Vätskeslutfilter QWLV040013 eller QWLV040008 

Cubitainer sprutsats ARPU110003 

Sats med slutfilterslangar 
(får endast användas med 
slutfilter QWLV040008) 

NARP110904 

Reagenspumpslang QWLV090011 

RPU desinfektionsmedel 
100 ml 

ARPU110906 

Reservdelar: 
 

Komponentbeskrivning Mechatronics komponentnummer 
Rak anslutning ARPU110007 

Avfallsbehållarenhet 
(tillbehör) 

NARP110901 
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