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Informacje ogólne
Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące instalacji i obsługi inkubatora i wytrząsarki mikropłytek TriNEST.

Zmiany względem poprzedniej wersji instrukcji
Zmiany wprowadzone w niniejszej instrukcji oznaczono podkreśleniem tekstu.

Znaki handlowe
Copyright © 2008–2022, PerkinElmer, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PerkinElmer® i Wallac® są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy PerkinElmer, Inc.

TriNEST™ to znak towarowy firmy PerkinElmer, Inc.

Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli.

Przeznaczenie
Inkubator i wytrząsarka mikropłytek TriNEST™ to urządzenie do diagnostyki in vitro (IVD) przeznaczone do inkubacji
i wytrząsania mikropłytek zgodnie z konkretnymi wymaganiami różnych oznaczeń. Urządzenie jest półautomatyczne
i przeznaczone do obsługi przez wyszkolony personel laboratoryjny.

Funkcja, określone nieprawidłowości, warunki i czynniki ryzyka, które należy rozpoznać, a także cechy ilościowe
i jakościowe produktu, typy próbek oraz populacja badana — wszystkie te parametry i cechy są zależne od
przeznaczenia konkretnego oznaczenia do diagnostyki in vitro i opisane w dokumentacji tego oznaczenia.

Informacje kontaktowe
Producent

Wallac Oy,

Mustionkatu 6,

FI-20750 Turku,

Finlandia.

Tel.: 358-2-2678111.

Faks: 358-2-2678 357.

E-mail: info@perkinelmer.com

Strona internetowa: www.perkinelmer.com

W sprawie serwisu lub w celu uzyskania pomocy prosimy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy
PerkinElmer.

Tabela symboli
Symbol Opis

Znak zgodności CE
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Symbol Opis

Producent

Data produkcji

Przestroga, zapoznać się z instrukcją użycia (na tabliczce)

Przestroga, zapoznać się z instrukcją użycia (na
urządzeniu)

Zagrożenia biologiczne

Przestroga: gorąca powierzchnia

Zapoznać się z instrukcją użycia

Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro

Numer katalogowy

Numer seryjny

Tą stroną do góry

Ostrożnie: szkło, nie rzucać

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Symbol Opis

Chronić przed wilgocią

Znak certyfikacji z laboratorium testowego

 lub 

WEEE, podczas utylizacji sprzętu postępować zgodnie
z wytycznymi obowiązującymi lokalnie

Prąd stały

Zawartość opakowania
• Inkubator i wytrząsarka TriNEST (1296-0050)
• Zasilacz
• Przewody zasilające (115 V i 250 V)
• Element łączący (płyta przyłączeniowa 2300073600), 2 szt.
• Narzędzie do czyszczenia
• Instrukcja użytkowania urządzenia TriNEST i płyta CD zawierająca tłumaczenie instrukcji użytkowania
• Certyfikat kontroli jakości

Opakowanie zawiera wszystkie materiały wymagane do instalacji i obsługi inkubatora i wytrząsarki mikropłytek TriNEST.
Informacje o opcjonalnych materiałach i częściach zapasowych, które możne zamówić w firmie PerkinElmer, zawiera
sekcja Funkcje opcjonalne i części zamienne.
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Niniejsza sekcja zawiera informacje na temat bezpieczeństwa inkubatora i wytrząsarki mikropłytek TriNEST.

Konwencje
W całej dokumentacji systemu stosowane są następujące konwencje:

Ostrzeżenie: Ostrzeżenie wskazuje sytuację stwarzającą zagrożenie lub działanie, które, jeśli nie uda się go uniknąć,
może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub zgonu. Należy przestrzegać wszystkich podanych środków
ostrożności.

Ostrożnie: Przestroga wskazuje działanie, które może spowodować uszkodzenie urządzenia lub utratę danych bądź
obrażenia operatora lub pacjenta w przypadku, gdy nie będą przestrzegane właściwe procedury.

Informacja: Uwaga podkreśla istotną informację w procedurze lub opisie i zwraca uwagę użytkownika na kluczowe
informacje niemające związku z obrażeniami ciała.

W sytuacjach, gdy zidentyfikowano określone zagrożenie lub ostrzeżenie — na przykład zagrożenie porażeniem
elektrycznym lub oparzeniem — powiązany symbol zastąpi standardowy wykrzyknik w ostrzeżeniach.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Niniejsza sekcja zawiera informacje na temat ostrzeżeń i środków ostrożności, o których należy pamiętać podczas
korzystania z inkubatora i wytrząsarki mikropłytek Trinest.

Bezpieczeństwo ogólne
Ostrzeżenie: Ten sprzęt musi być zamontowany i używany zgodnie z zaleceniami producenta. Montaż oraz
serwisowanie mogą być przeprowadzone wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel, autoryzowany przez
firmę PerkinElmer.

Ostrożnie: Nieprawidłowe użytkowanie sprzętu elektrycznego może spowodować obrażenia wywołane prądem
elektrycznym lub inne zagrożenia.

Ostrożnie: Urządzenia nie należy ustawiać w sposób utrudniający odłączenie go od źródła zasilania. Użytkownik
powinien mieć zawsze nieutrudniony dostęp do przełącznika zasilania. Zarówno przełącznik zasilania, jak i złącze
zasilania prądem stałym, znajdują się na tylnym panelu urządzenia.

Rysunek 1: Przełącznik zasilania i gniazdo zasilania prądem stałym

Ostrzeżenie: Używać wyłącznie zasilacza dostarczanego z urządzeniem!

Ostrzeżenie: Możliwe jest ustawienie jeden na drugim maksymalnie trzech urządzeń. Podczas ustawiania urządzeń
jedno na drugim wymagane jest użycie elementów łączących (płyta przyłączeniowa 2300073600) dostarczanych
z urządzeniem. Instalacja z urządzeniami ustawionymi jedno na drugim może być przeprowadzona wyłącznie przez
odpowiednio przeszkolony personel, autoryzowany przez firmę PerkinElmer.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Ostrożnie: Gorąca powierzchnia. Wnętrze komór może nagrzewać się do 70°C, zależnie od wybranego ustawienia
temperatury. Przed dotknięciem wnętrza komór inkubacyjnych sprawdzić temperaturę na wyświetlaczu. Należy
pamiętać, że uchwyt na płytkę i sama płytka mają taką samą temperaturę jak komora, w której się znajdują.

Ostrożnie: Gorące płyny. Temperatura płynów w urządzeniu może osiągnąć 70°C. Nieprawidłowa obsługa płyty może
doprowadzić do rozlania i rozprysków płynu. Rozlany płyn może spowodować prowadzić do oparzeń, jeśli płyn wejdzie
w kontakt ze skórą.

Zagrożenia chemiczne i biologiczne
Ostrzeżenie: Ostrzeżenie o zagrożeniu biologicznym. Płytki mogą zawierać materiały skażone substancjami
chemicznymi lub stanowiącymi zagrożenie biologiczne.

Ostrzeżenie: Płytki nie są zamocowane w uchwytach płytek. Należy zachować ostrożność podczas przemieszczania
płytek w uchwytach, zwłaszcza jeśli zawierają materiały stanowiące zagrożenie biologiczne.

Ostrożnie: Ogrzany płyn może parować. Użytkownik odpowiedzialny jest za uzyskanie od dostawcy płynu informacji
o tym, czy potencjalne opary powstające z odparowanego płynu nie stanowią zagrożenia.

Podczas obsługi urządzenia TriNEST traktować wszystkie próbki i odpady jako potencjalnie zakaźne i zawsze nosić
odpowiednie środki ochrony indywidualnej, czyli fartuch laboratoryjny, rękawice ochronne i gogle.

Nie dotykać sprzętu laboratoryjnego gołymi rękami, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z potencjalnie
niebezpiecznymi substancjami oraz zanieczyszczenia krzyżowego urządzeń.

Jeśli urządzenie TriNEST zostanie skażone materiałem pochodzącym z próbek, należy je możliwie szybko zdezynfekować
i umyć. Patrz: Rutynowa konserwacja.

Zagrożenia związane z obsługą i konserwacją
Ostrożnie: Nie używać płytek z pokrywką, ramką lub kołnierzem wokół górnej części. Użycie takich płytek może
zakłócać działanie mechanizmu wykrywania płytek. Do pojedynczej jednostki można załadować trzy mikropłytki SBS
standardowej wielkości.

Ostrzeżenie: Płytki nie są zamocowane w uchwytach płytek. Należy zachować ostrożność podczas przemieszczania
płytek w uchwytach, zwłaszcza jeśli zawierają materiały stanowiące zagrożenie biologiczne.

Ostrzeżenie: Jeśli mechanizm uchwytu płytki jest zużyty, podczas wytrząsania może dojść do rozlania płynu. Rozlanie
może spowodować zanieczyszczenie próbek lub urządzenia i uchwytów płytek. Nie dotykać sprzętu laboratoryjnego
gołymi rękami, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z potencjalnie niebezpiecznymi substancjami.

Ostrzeżenie: Podczas ładowania płytek i w trakcie inkubacji należy upewniać się, że temperatura inkubacji jest
poprawna. Urządzenie nie zgłasza błędu w sytuacji, gdy rzeczywista temperatura inkubacji różni się od temperatury
docelowej.

Ostrzeżenie: Jeśli komory urządzenia zostały już rozgrzane i płytka zostanie włożona bez rozpoczynania cyklu
inkubacji, płytka będzie inkubowana przez taki czas, przez jaki temperatura pozostanie dostatecznie wysoka. W takim
przypadku licznik czasu urządzenia nie uwzględni czasu inkubacji.

Ostrzeżenie: Płytka będzie inkubowana przez taki czas, przez jaki temperatura pozostanie dostatecznie wysoka,
chyba że zostanie ona wyjęta z urządzenia.

Ostrożnie: Podczas pracy urządzenia trzymać dłonie, głowę i inne części ciała z dala od ruchomych części urządzenia.

Ostrzeżenie: Przed wykonaniem dowolnych czynności konserwacyjnych dotyczących urządzenia odłączyć źródło
zasilania. Wyłączyć urządzenie przełącznikiem zasilania i odłączyć przewód zasilania od gniazda zasilania.

Ostrożnie: Przed czyszczeniem komór inkubacyjnych zaczekać, aż ostygną.

Ostrzeżenie: Nie czyścić urządzenia wybielaczami chlorowymi, detergentami zawierającymi chlor, proszkami
ściernymi, środkami amonowymi, wełną stalową ani środkami zawierającymi metale. Może to spowodować
uszkodzenie powierzchni urządzenia.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Informacja dotycząca poważnych incydentów
Dotyczy pacjentów / użytkowników / stron trzecich w Unii Europejskiej i w krajach o identycznym systemie prawnym
(IVDR; UE 2017/746/UE); jeśli podczas używania tego wyrobu lub w wyniku jego używania doszło do poważnego
incydentu, należy zgłosić to producentowi i organom krajowym. Informacje kontaktowe do producenta tego urządzenia
w celu zgłoszenia poważnego incydentu:

Wallac Oy

Mustionkatu 6, FI-20750 Turku, Finlandia

http://www.perkinelmer.com

Nr telefonu: +358 2 2678 111

TriNEST Microplate incubator and shaker
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
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Instalacja i przechowywanie
Niniejsza sekcja zawiera informacje dotyczące instalacji i przechowywania inkubatora i wytrząsarki mikropłytek TriNEST.

Rozpakowywanie
Ostrożnie rozpakować instrument i sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeśli
jakiekolwiek elementy są uszkodzone lub ich brak, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy PerkinElmer.

Informacja: Grafiki zamieszczone w tym podręczniku mają wyłącznie charakter ilustracyjny i mogą nie stanowić
dokładnego odwzorowania produktu. Rzeczywisty wygląd produktu może być różny, w zależności od modelu i kraju
docelowego.

Wymagania środowiskowe
Instrument jest przeznaczony do pracy w czystym, kontrolowanym środowisku laboratoryjnym.

Instrument ustawić w miejscu, gdzie nie występują: silne zapylenie, wibracje, silne pola magnetyczne, bezpośrednie
nasłonecznienie, przeciągi, znacząca wilgotność lub duże wahania temperatury.

Stół laboratoryjny musi posiadać odpowiednią nośność oraz płaską, antypoślizgową powierzchnię.

Wokół instrumentu należy zachować wystarczającą wolną przestrzeń (10 cm), aby zapewnić odpowiednią wentylację.

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy: 15 – 35°C

Wilgotność względna podczas pracy: 10 – 75%

Instalacja
Używając dostarczonego kabla zasilania, podłączyć instrument do zasilania sieciowego. Gniazdo elektryczne musi
posiadać ochronny przewód uziemiający. Złącze wtykowe znajduje się na tylnej stronie instrumentu.

Jeśli instrument ma być podłączony do innego systemu zasilania sieciowego, należy użyć dopuszczonego adaptera
z uziemieniem. Uwaga! Zasilacz między siecią a urządzeniem obsługuje napięcia z zakresu 100–240 V.

Ostrzeżenie: Możliwe jest ustawienie jeden na drugim maksymalnie trzech urządzeń. Podczas ustawiania urządzeń
jedno na drugim wymagane jest użycie elementów łączących (płyta przyłączeniowa 2300073600) dostarczanych
z urządzeniem. Instalacja z urządzeniami ustawionymi jedno na drugim może być przeprowadzona wyłącznie przez
odpowiednio przeszkolony personel, autoryzowany przez firmę PerkinElmer.

Rysunek 2: Dwa instrumenty TriNEST ustawione jeden na drugim, widok z przodu

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Rysunek 3: Dwa instrumenty TriNEST ustawione jeden na drugim, widok z tyłu

Przed podłączeniem instrumentu do zasilania sieciowego upewnić się, że wyłącznik zasilania znajduje się w położeniu
"0".
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Opis działania
Niniejsza sekcja zawiera opis działania inkubatora i wytrząsarki mikropłytek TriNEST.

Opis fizyczny

Urządzenia można używać jako pojedynczej jednostki, do której jednorazowo można załadować do trzech mikropłytek
o rozmiarze i wysokości zgodnych ze standardem (szczegółowe informacje — patrz Specyfikacje i funkcje na stronie
19). Wszystkie trzy komory inkubacyjne kontrolowane są przez ten sam program, nie jest możliwe programowanie
ich niezależnie. Możliwe jest jednakże ustawienie jeden na drugim do trzech instrumentów, zwiększające całkowitą
pojemność do dziewięciu płytek. Każdy instrument w zespole działa niezależnie, według własnego programu.

Mikropłytki umieszczane są w przeznaczonych na nie uchwytach, dostarczanych z instrumentem.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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W komorze inkubacyjnej mieści się uchwyt na płytkę. Jest on mocowany w odpowiednim położeniu i bezpiecznie trzyma
płytkę podczas wytrząsania. Jest on także wyposażony w mechanizm zapobiegający rozlaniu, który podnosi płytkę
w stronę góry komory. Płytka pozostaje w tym położeniu dopóki znajduje się w urządzeniu.

Aby ułatwić otwarcie blokady, nacisnąć rączkę w dół.

Ostrzeżenie: Należy pamiętać, że płytki nie są mocowane w uchwytach płytek. Należy zachować dużą ostrożność
podczas przemieszczania płytek w uchwytach, zwłaszcza jeśli zawierają gorące płyny lub materiały stanowiące
zagrożenie biologiczne.

Ostrzeżenie: Uchwyty płytek należy wymieniać, gdy zaczną pojawiać się oznaki zużycia mechanizmu (patrz: Funkcje
opcjonalne i części zamienne). Jeśli mechanizm uchwytu płytki jest zużyty, podczas wytrząsania może dojść do rozlania
płynu. Rozlanie może spowodować zanieczyszczenie próbek lub urządzenia i uchwytów płytek. Nie dotykać sprzętu
laboratoryjnego gołymi rękami, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z potencjalnie niebezpiecznymi substancjami.

Ostrożnie: Nie używać płytek z pokrywką, ramką lub kołnierzem wokół górnej części. Użycie takich płytek może
zakłócać działanie mechanizmu wykrywania płytek. Do pojedynczej jednostki można załadować trzy mikropłytki SBS
standardowej wielkości.

Informacja: Jeżeli do przykrycia płytki używana jest folia lub podobny materiał, jego nadmiar należy starannie zawinąć
pod płytkę, aby umożliwić swobodny ruch mechanizmu uchwytu płytki.

Informacja: Mimo że program ustawia takie same warunki dla wszystkich trzech komór inkubacyjnych, tj. tę samą
temperaturę i prędkość wytrząsania, możliwe jest rozpoczęcie inkubacji poszczególnych płytek w różnym czasie.
Szczegółowe informacje, patrz Instrukcje użytkowania na stronie 14.

Informacja: Uchwyt płytki mocowany jest magnetycznie. Powierzchnie mocowania należy utrzymywać w czystości.

Informacja: Urządzenie zawiera magnesy. Upewnić się, że magnesy nie wywierają wpływu na używane materiały.

Panel sterowania
Instrument posiada panel sterowania z wyświetlaczem i elementami obsługowymi przedstawiony na ilustracji.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Wyświetlacz
Na wyświetlaczu znajdują się następujące symbole (od góry do dołu):

Numer programu (od 01 do 20) oraz
Nazwa programu (maks. 6 znaków)

Target incubation temperature
(Docelowa temperatura inkubacji),
w zakresie 20–70°C.

Strzałka skierowana w górę oznacza, że
temperatura docelowa nie została jeszcze
osiągnięta i temperatura wzrasta. Strzałka
skierowana w dół oznacza, że przekroczono
temperaturę docelową i temperatura jest
obniżana.

Czas inkubacji – podawany w godzinach
i minutach (maks. 48 godzin).

Prędkość wytrząsania – od 400 do 1200
obr./min, kroki co 100; lub OFF (bez
wytrząsania)

Czas interwału wytrząsania – w minutach
i sekundach (00:00 = bez wytrząsania)

Czas interwału przerwy – w minutach
i sekundach (00:00 = bez przerw)

Informacja: Podczas pracy instrumentu
obok aktualnie wykonywanej funkcji
wyświetlana jest strzałka.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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W dolnej części wyświetlacza można sprawdzić status trzech uchwytów płytek:

Wypełniony kwadrat – uchwyt płytki
w komorze, z załadowaną płytką

Linia ciągła – uchwyt płytki w komorze,
pusty

Linia przerywana – uchwyt płytki poza
komorą

Podczas pracy instrumentu wyświetlany
jest czas inkubacji pozostały dla każdej
z płytek. Po osiągnięciu zera rozpoczynane
jest odliczanie w górę. Symbol „+” oznacza,
że licznik odlicza w górę, tj. pokazuje czas,
jaki upłynął od zakończenia inkubacji.

Po wyjęciu wszystkich płytek licznik znika i w jego miejscu wyświetlana jest aktualna temperatura.

Bieżąca temperatura – wskazywana jest
w dolnej części wyświetlacza, gdy nie trwa
inkubacja.

Strzałka skierowana w górę oznacza,
że aktywne jest nagrzewanie wstępne
i temperatura wzrasta.

Temperatura inkubacji (Temperatura
inkubacji) — widoczna jest w dolnej części
wyświetlacza. Aby włączyć kontrolę bieżącej
temperatury w cyklu inkubacji, należy
wybrać opcję Incub (Inkubuj) w obszarze
Setup (Konfiguracja). Wskazywana jest
temperatura w komorach inkubacyjnych,
z dokładnością do 1/10 stopnia, podczas
gdy inne wskazania temperatury posiadają
dokładność do 1/2 stopnia.

Elementy obsługowe
Elementy obsługowe mają następujące działanie:

Przyciski strzałek w prawo i w lewo – używane do przełączania parametrów podczas ich
ustawiania.

Pokrętło wyboru – używane do wyboru znaków alfanumerycznych i symboli podczas
ustawiania parametrów oraz do ustawiania czasu inkubacji i wytrząsania.
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Przycisk nagrzewania wstępnego – służy do rozpoczęcia nagrzewania wstępnego.

Czerwona lampka LED – zaczyna się świecić po naciśnięciu przycisku nagrzewania
wstępnego. Lampka świeci się, póki nie zostanie osiągnięta temperatura docelowa,
następnie zaczyna migać.

Migająca lampka LED oznacza, że temperatura docelowa została osiągnięta, jednak funkcja
nagrzewania wstępnego pozostaje aktywna w celu utrzymania temperatury. Lampka LED
gaśnie po naciśnięciu przycisku Start/Pause, ponieważ aktywowana jest wówczas normalna
funkcja nagrzewania.

Informacja: Czerwona lampka LED włącza się również, gdy działanie instrumentu zostanie
wstrzymane, a w instrumencie znajduje się co najmniej jedna płytka. Lampka sygnalizuje
wówczas, że mimo wstrzymania działania instrumentu nagrzewanie pozostaje włączone.
Lampka gaśnie, gdy z instrumentu zostaną wyjęte wszystkie płytki.

Przycisk Start/Pause (Start/Wstrzymanie) – przycisk ten miga, gdy załadowana jest
co najmniej jedna płytka. Naciśnięcie przycisku powoduje rozpoczęcie inkubacji. Przycisk
przestaje wówczas migać, pozostaje jednak podświetlony. Naciśnięcie tego przycisku podczas
inkubacji sprawia, że zaczyna on migać, liczniki zatrzymują się i operacja jest wstrzymywana.
Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje wznowienie operacji. Przycisk jest nieaktywny, gdy
inkubacja została zakończona, a wszystkie płytki wyjęte z instrumentu.

Wskaźniki załadowania płytek – z lewej strony wyświetlacza znajdują się trzy zielone
lampki LED. Lampki te świecą się, gdy w odpowiadających im komorach inkubacyjnych
znajdują się uchwyty z płytkami. Po zakończeniu inkubacji danej płytki odpowiadająca jej
lampka zaczyna migać, sygnalizując, że należy wyjąć płytkę.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Instrukcje użytkowania
Włączyć zasilanie przełącznikiem umieszczonym z tyłu instrumentu. Zostaną krótko wyświetlone numery wersji
oprogramowania oraz sprzętu, a następnie Program 01.

Wybór programu
Wyświetlone zostaną bieżące wartości parametrów dla
Programu 01. Aby wyświetlić inny program, należy obrócić
pokrętło wyboru, aż zostanie wyświetlony numer tego
programu.

Edycja parametrów
Po wybraniu numeru programu nacisnąć
strzałkę w prawo i przytrzymać ją
przez trzy sekundy. Pierwszy znak nazwy
programu zostanie podświetlony i możliwa
będzie jego edycja.

Informacja: Podczas edycji parametru
nacisnąć strzałkę w prawo (lub w lewo),
aby zaakceptować wybór i przesunąć
kursor do następnego (lub poprzedniego)
parametru.

Nazwa programu – obrócić pokrętło
wyboru w kierunku zgodnym lub
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
aż zostanie wyświetlony żądany znak.
Nacisnąć strzałkę w prawo. Kursor
zostanie przesunięty do następnej pozycji.

Informacja: Kolejność wyświetlania znaków przy obracaniu pokrętła wyboru jest następująca:

• wielkie litery (A-Z)
• małe litery (a-z)
• cyfry (0-9)
• znaki specjalne (:!”#$%&()*+,-./_spacja) „Spacja” to ostatni symbol przed „A”.

Naciśnięcie strzałki w prawo po szóstej
pozycji powoduje przesunięcie kursora do
wartości temperatury inkubacji.

Używając pokrętła wyboru i przycisków ze
strzałkami, ustawić następujące parametry:

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Incubation temperature (Temperatura
inkubacji)

Incubation time (Czas inkubacji)

Shake speed (Prędkość wytrząsania)

Interval shake time (Czas interwału
wytrząsania)

Interval rest time (Czas interwału
przerwy)

Informacja: Czasy interwałów podawane są w minutach i sekundach, a czas inkubacji w godzinach i minutach.

Po upłynięciu czasu interwału przerwy
nacisnąć strzałkę w prawo. Tryb edycji
zostanie wyłączony, a wartości parametrów
zapisane. Numer programu zostanie
podświetlony.

Programu tego można teraz używać do obsługi instrumentu.

Informacja: Choć urządzenie akceptuje czasy aktywnego okresu wytrząsania krótsze niż 3 sekundy, stosowanie takich
czasów może powodować błędy. Czasy krótsze niż 3 sekundy nie powinny być stosowane.

Obsługa
1. Za pomocą pokrętła wyboru wybrać numer programu.

2. Nacisnąć przycisk nagrzewania wstępnego. Włączy się czerwona lampka LED obok przycisku. Zaczekać, aż wybrana
temperatura zostanie osiągnięta, a czerwona lampka LED zacznie migać.

Informacja: Urządzenie posiada opcjonalną funkcję nagrzewania wstępnego komór inkubacyjnych
3. Na wyświetlaczu sprawdzić, czy docelowa temperatura inkubacji jest poprawna i czy została osiągnięta. Załadować

do instrumentu płytki w uchwytach. Przycisk Start/Pause (Start/Pauza) zacznie migać.

Informacja: Przed uruchomieniem upewnić się, że wszystkie uchwyty płytek są załadowane do urządzenia. Należy
pamiętać o tym, że urządzenie nie rozpocznie pracy, jeśli wszystkie uchwyty płytek nie zostaną załadowane. Jeden
brakujący lub nieprawidłowo załadowany uchwyt płytki uniemożliwi rozpoczęcie pracy.

4. Nacisnąć przycisk Start/Pause (Start/Pauza), aby rozpocząć inkubację. Liczniki rozpoczną odliczanie do zera.

Ostrzeżenie: Jeśli komory urządzenia zostały już rozgrzane i płytka zostanie włożona bez rozpoczynania cyklu
inkubacji, płytka będzie inkubowana przez taki czas, przez jaki temperatura pozostanie dostatecznie wysoka. W takim
przypadku licznik czasu urządzenia nie uwzględni czasu inkubacji.

TriNEST Microplate incubator and shaker
Instrukcje użytkowania

15



5. Aby mieć pewność, że temperatura pozostaje poprawna, należy sprawdzać temperaturę inkubacji w dolnej części
wyświetlacza.

Ostrzeżenie: Podczas ładowania płytek i w trakcie inkubacji należy upewniać się, że temperatura inkubacji jest
poprawna. Urządzenie nie zgłasza błędu w sytuacji, gdy rzeczywista temperatura inkubacji różni się od temperatury
docelowej.

6. Gdy licznik czasu osiągnie wartość zero, zielone lampki LED zaczną migać, a instrument będzie emitować sygnał
dźwiękowy (zob. Konfiguracja na stronie 16, „alarmy dźwiękowe”, informacje na temat sterowania dźwiękiem).
Liczniki rozpoczną odliczanie od zera, wskazujące, ile czasu upłynęło od zakończenia inkubacji.

7. Wyjąć uchwyty z płytkami. Zielone lampki LED przestaną migać, a liczniki czasu znikną. Sygnał dźwiękowy milknie,
gdy z instrumentu zostaną wyjęte wszystkie płytki.

Ostrzeżenie: Płytka będzie inkubowana przez taki czas, przez jaki temperatura pozostanie dostatecznie wysoka,
chyba że zostanie ona wyjęta z urządzenia.

Dodawanie płytek w trakcie procesu
Jeżeli dostępne jest wolne miejsce, możliwe jest załadowanie dodatkowych płytek po rozpoczęciu inkubacji.

Nacisnąć przycisk Start/Pause. Wytrząsanie zostanie wstrzymane,
a liczniki zatrzymają się.

Załadować dodatkowe płytki wraz z uchwytami do wolnych komór
inkubacyjnych.

Nacisnąć przycisk Start/Pause. Inkubacja zostanie wznowiona.

Informacja: Dla każdej właśnie załadowanej płytki (w tym płytek wyjętych i załadowanych ponownie) licznik czasu
inkubacji zostanie zresetowany, a odliczanie rozpocznie się na nowo. Dla płytek, które nie były wyjmowane, odliczanie
zostanie wznowione od momentu, w którym zostało wstrzymane.

Informacja: Upewnić się, że wszystkie uchwyty płytek są załadowane do urządzenia. Urządzenie nie rozpocznie pracy,
jeśli wszystkie uchwyty płytek nie zostaną załadowane. Jeden brakujący lub nieprawidłowo załadowany uchwyt płytki
uniemożliwi rozpoczęcie pracy dla wszystkich trzech komór.

Po zakończeniu przetwarzania danej płytki wyjąć ją z instrumentu. Po wyjęciu płytki i wciśnięciu uchwytu płytki
z powrotem do urządzenia nacisnąć przycisk Start/Pause, aby kontynuować inkubację pozostałych płytek. Zielone
lampki LED i (opcjonalny) sygnał dźwiękowy wskazują, kiedy każda z płytek jest gotowa do wyjęcia.

Ostrzeżenie: Płytka będzie inkubowana przez taki czas, przez jaki temperatura pozostanie dostatecznie wysoka,
chyba że zostanie ona wyjęta z urządzenia.

Informacja: Jeśli stosowane jest wytrząsanie interwałowe i interwał wytrząsania jest długi w stosunku do całkowitego
czasu inkubacji, płytka dodana po rozpoczęciu inkubacji może nie być poddana wytrząsaniu i przerwom w tych samych
proporcjach co inne płytki, ponieważ licznik interwałów nie jest resetowany dla nowo dodanych płytek.

Konfiguracja
Aby wyświetlić parametry ustawień, należy przytrzymać strzałkę
w lewo, gdy instrument jest włączony.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Language (Język) – dostępny jest tylko język angielski (ENGLISH).

Audible alerts (Alarm dźwiękowy) – wybrać ON, jeżeli urządzenie
ma emitować sygnał dźwiękowy, gdy inkubacja płytki zostaje
zakończona. Wybrać OFF, jeżeli urządzenie nie ma emitować
sygnału dźwiękowego.

Show temp (Wyświetlaj temperaturę) – dostępne są trzy opcje
(patrz niżej):

Incub (Inkubuj) – temperatura w komorach inkubacyjnych
(wyświetlana z dokładnością do 0,1°C). Wskazywana jest
ona w dolnej części wyświetlacza. Aby włączyć kontrolę
temperatury podczas cyklu inkubacji, należy wybrać
temperaturę inkubacji.

Ambient – ustawienie przeznaczone do celów serwisowych.
Temperatura modułu elektroniki wskazywana jest w dolnej
części wyświetlacza.

OFF – w dolnej części wyświetlacza brak dodatkowych
wskazań temperatury. Niezalecane.

Nacisnąć przycisk Start/Pause, aby zapisać te wartości i przejść do
trybu wyboru programu (Program selection).

Informacja: Funkcji tej nie należy używać podczas edytowania innych parametrów ustawień, ponieważ wyłączenie
instrumentu spowoduje utracenie dokonanych w nich zmian.
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Rutynowa konserwacja
Ostrzeżenie: Odłączyć źródło zasilania przed wykonaniem dowolnych czynności konserwacyjnych. Wyłączyć
urządzenie przełącznikiem zasilania i odłączyć przewód zasilania od gniazda zasilania.

Regularne czyszczenie
Utrzymywać wszystkie powierzchnie instrumentu wolne od pyłu, ponieważ pył może mieć negatywny wpływ na
wyniki analizy próbek. Czyścić za pomocą zwilżonej ściereczki niepozostawiającej włókien (łagodne mydliny). Czyścić
instrument tak często, jak to potrzebne, by zapobiec osadzaniu się na nim pyłu.

Ostrzeżenie: Nigdy nie czyścić urządzenia wybielaczami chlorowymi, detergentami zawierającymi chlor, proszkami
ściernymi, środkami amonowymi, wełną stalową ani środkami zawierającymi metale. Spowodowałoby to uszkodzenie
delikatnej powierzchni urządzenia.

Czyszczenie w przypadku rozlania płynów
W przypadku wylania środków zakaźnych na powierzchnie instrumentu należy postępować zgodnie z poniższą
procedurą dezynfekcji:

Ostrożnie: Przed czyszczeniem komór inkubacyjnych zaczekać, aż ostygną.

Wyłączyć instrument i odłączyć go od zasilania. Używać rękawiczek jednorazowych. Zebrać rozlany płyn, używając
ręcznika jednorazowego. Nasączyć ręcznik jednorazowy roztworem alkoholu, na przykład etanolem 70–80%, i oczyścić
powierzchnie urządzenia. Ręczniki jednorazowe wyrzucić do pojemnika na odpady skażone biologicznie.

Oczyścić wnętrza komór za pomocą narzędzia do czyszczenia dostarczonego z instrumentem. Narzędzie do czyszczenia
można owinąć wilgotną szmatką. Szmatkę niepozostawiającą włókien można nasączyć roztworem alkoholu.

Uchwyty płytek można oczyścić, wyjmując je z instrumentu i przecierając wilgotną szmatką (łagodne mydliny). Jeśli to
konieczne, zdezynfekować uchwyty, używając roztworu alkoholu.

Wszelkie czynności konserwacyjne wykraczające poza opisany zakres mogą być wykonywane wyłącznie przez
pracowników upoważnionych przez firmę PerkinElmer. Prosimy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem
PerkinElmer w celu organizacji dostawy urządzenia do serwisowania.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Specyfikacje i funkcje
Niniejsza sekcja zawiera informacje o specyfikacjach i funkcjach inkubatora i wytrząsarki mikropłytek TriNEST.

Parametry techniczne
Poniżej podano dane techniczne inkubatora i wytrząsarki mikropłytek TriNEST.

Parametry zasilania
Ostrzeżenie: Używać wyłącznie zasilacza dostarczanego z urządzeniem!

Maksymalny pobór mocy: 150 W

Napięcie sieciowe AC wejściowe dla zasilania: 100-240 V, 2 A, 50/60 Hz

Napięcie DC wyjściowe z zasilania do instrumentu: 24 V, 6,25 A

Pojemność
Do pojedynczej jednostki można załadować trzy mikropłytki.

Możliwe jest ustawienie jedna na drugiej trzech jednostek, zapewniając łączną pojemność dziewięciu płytek.

Można stosować dowolne kombinacje mikropłytek w standardowych rozmiarach SBS:

• Długość 127,76 mm ± 0,12 (5,030 cala ± 0,005)
• Szerokość 85,47 mm ± 0,12 (3,365 cala ± 0,005)
• Wysokość 14,35 mm ± 0,25 (0,565 cala ± 0,010).

Ostrożnie: Nie używać płytek z pokrywką, ramką lub kołnierzem wokół górnej części. Użycie takich płytek może
zakłócać działanie mechanizmu wykrywania płytek. Do pojedynczej jednostki można załadować trzy mikropłytki SBS
standardowej wielkości.

Temperatura
Temperaturę inkubacji można ustawić w zakresie od +20°C do +70°C, kroki co ±1°C. Minimalna temperatura, jaką
można osiągnąć w komorach inkubacyjnych, wynosi 3°C powyżej temperatury otoczenia, jednak nie mniej niż +20°C.
Zwiększenie temperatury z poziomu 24°C do wartości docelowej wynoszącej 70°C trwa maksymalnie 16 minut.

Jeśli domyślny czas schładzania płytki jest zbyt długi dla danego testu, pomocne może być użycie jednego lub więcej
bloków chłodzących. Więcej informacji na temat bloków chłodzących, patrz Funkcje opcjonalne i części zamienne na
stronie 21.

We wszystkich trzech komorach inkubacyjnych panują takie same warunki temperaturowe.

Dokładność ustawień temperatury: ± 0,5°C.

Jednorodność w obrębie płytki: lepsza niż 0,6°C.

Wytrząsanie
Trzy mikropłytki mogą być wytrząsane ruchem orbitalnym wibracyjnym.

Częstotliwość wytrząsania: 0 lub 400 ‑ 1200 obr./min, kroki co 100 obr./min.

Amplituda wytrząsania: 2 mm (0,08 cala).

Dokładność wytrząsania: +/- 2%.
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Dostępne są dwa tryby wytrząsania: ciągły oraz interwałowy.

Czas wytrząsania: 0-48 godzin, kroki co 1 minutę.

Okresy aktywne w wytrząsaniu interwałowym: od 3 sekund do 60 minut, kroki co 1 sekundę lub 1 minutę. Przy
ustawieniu na 0 sekund wytrząsanie jest wyłączane.

Informacja: Choć urządzenie zaakceptuje wartość aktywnego okresu wytrząsania poniżej 3 sekund, może to
powodować błędy, a w związku z tym nie wolno używać takich wartości.

Informacja: Okres przerwy w wytrząsaniu interwałowym: od 0 sekund do 60 minut, kroki co 1 sekundę lub 1 minutę.

We wszystkich trzech komorach inkubacyjnych stosowane są te same parametry wytrząsania.

Czas
Czas inkubacji: do 48 godzin, ustawiany w krokach co 1 minutę.

Zestawy parametrów
W pamięci instrumentu można zapisać maks. 20 zestawów parametrów (programów).

Pomiary
Poniżej podano wymiary inkubatora i wytrząsarki mikropłytek TriNEST.

Wymiary instrumentu
Głębokość: 350 mm (13.8 cala)

Szerokość: 388 mm (15,3 cala)

Wysokość: 225 mm (8.9 cala)

Masa
Pojedyncza jednostka: 15.7 kg (34.6 lb)

Zespół trzech jednostek: 47.1 kg (103.8 lb)

Warunki środowiskowe
Poniżej wyszczególniono warunki środowiskowe inkubatora i wytrząsarki mikropłytek TriNEST.

Temperatura robocza
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy: 15 – 35°C

Wilgotność
Wilgotność względna podczas pracy: 10 – 75%

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Wysokość n.p.m.
Wysokość n.p.m.: 2000 m

Stopień zanieczyszczenia
Stopień zanieczyszczenia zamierzonego środowiska: 2

Transport i przechowywanie
Aby zapobiec uszkodzeniom, najlepiej przechowywać i transportować instrument oraz jego komponenty w oryginalnym
opakowaniu lub innym odpowiednim pojemniku. Opakowanie zamknąć za pomocą taśmy klejącej.

Instrument należy przechowywać w suchym miejscu.

Ostrożnie: Zabezpieczyć instrument przed uderzeniami i wibracjami podczas transportu.

Warunki transportowe
Od 0°C do +60°C, wilgotność względna od 10 do 80%.

Warunki przechowywania
Od 0°C do +60°C, wilgotność względna od 10 do 80%.

Normy dotyczące bezpieczeństwa
Certyfikaty:

• IEC-CB, CE, NRTL

Urządzenie jest zgodne z następującymi normami:

• IEC 61010-1
• IEC 61010-2-101
• IEC 61010-2-010
• CAN/CSA-C22.2 61010-1
• UL 61010-1
• IEC 61326-1
• IEC 61326-2-6

Funkcje opcjonalne i części zamienne
Następujące funkcje opcjonalne można zamówić oddzielnie w firmie PerkinElmer:

• Blok chłodzący: blok chłodzący służy do chłodzenia płytek po zakończeniu inkubacji/wstrząsania. Umożliwia
szybsze chłodzenie gniazd. Zwykle wystarczy jeden blok chłodzący w środkowym gnieździe, jednak jeśli jest
konieczność szybkiego schłodzenia, należy umieścić po jednym bloku w każdym gnieździe. Uwaga: temperatura
bloku chłodzącego ma wpływ na prędkość chłodzenia.

Ostrożnie: Nie używać bloków chłodzących, gdy urządzenie wytrząsa. Bloki chłodzące nie mają mechanizmu blokady,
a ich ruch wywołany wytrząsaniem spowoduje uszkodzenie wewnętrznej powłoki komory.

TriNEST Microplate incubator and shaker
Specyfikacje i funkcje
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Numer części do zamówień: 1296-2090
• Uchwyt płytki: inkubator i wytrząsarka TriNEST jest wyposażona w trzy uchwyty płytek, po jednym do każdej

z trzech komór. Uchwyt płytki służy nie tylko jako szuflada do wkładania płytki do instrumentu, ale ma także
mechanizm zapobiegający rozlaniu, który podnosi płytkę w stronę góry komory, gdzie płytka zostaje zatrzymana,
dopóki przebywa w urządzeniu. Ten mechanizm zużywa się, a w przypadku zużycia może przyczyniać się do
powstawania wycieków, szczególnie podczas wytrząsania.

Aby do tego nie dopuścić, należy wymieniać uchwyty płytek, gdy zaczną przejawiać oznaki zużycia.

Numer części do zamówień (część zamienna): 2300026300

• Zasilacz: zasilacz inkubatora i wytrząsarki TriNEST do wymiany zasilacza dostarczonego z urządzeniem w przypadku
jego uszkodzenia lub utraty.

Numer części do zamówień (część zamienna): 1296-2040

TriNEST Microplate incubator and shaker
Specyfikacje i funkcje
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Obsługa błędów
Niniejsza sekcja zawiera informacje na temat obsługi błędów występujących w inkubatorze i wytrząsarce mikropłytek
TriNEST.

Informacje ogólne
Z powodu kompaktowej konstrukcji inkubatora i wytrząsarki 1296-0050 TriNEST elementy, które opłaca się naprawiać
w jednej jednostce, są nieliczne. Dlatego zgodnie z zasadą w przypadku większości awarii należy wymienić urządzenie
na nowe.

Urządzenie posiada wbudowany system kontroli jakości wytrząsania i nagrzewania. W przypadku, gdy na urządzeniu
zostanie wyświetlony jeden z poniższych komunikatów o błędzie, ponownie uruchomić urządzenie, a jeżeli problem się
utrzymuje – skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.

Błąd 1, czujnik temp. n
Nie można odnaleźć czujnika temp. o numerze n.

Błąd 2, nagrzewnica n
Nagrzewnica o numerze n została odłączona lub nastąpiło zwarcie.

Błąd 3, pas silnika
Nagrzewnica nie działa, przenośnik taśmowy został odłączony, czujnik prędkości został odłączony lub uszkodzony albo
nastąpił błąd silnika.

Błąd 4, obroty silnika
Nieprawidłowe wibrowanie nagrzewnicy podczas pracy silnika. Może być to spowodowane błędem przenośnika
taśmowego lub silnika.

TriNEST Microplate incubator and shaker
Obsługa błędów
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Instrukcje WEEE dla produktów firmy PerkinElmer

lub 

Etykieta z przekreślonym symbolem kosza na odpady i prostokątnym paskiem wskazuje, że produkt objęty jest
dyrektywą WEEE (dyrektywą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) i nie może być utylizowany razem
z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Wszelkie produkty oznaczone tym symbolem muszą być zbierane
oddzielnie, zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Celem tego programu jest ochrona i poprawa stanu środowiska, ochrona zdrowia osób i oszczędne oraz rozsądne
wykorzystanie surowców naturalnych. Postępowanie zgodnie z wytycznymi WEEE jest niezbędne, by zapobiec
przenikaniu skażonych substancji do materiałów poddanych recyklingowi oraz obiegu odpadów. Postępowanie takie
jest najskuteczniejszym sposobem chronienia środowiska.

Wymagania dotyczące zbierania, powtórnego użycia i recyklingu odpadów oraz programy recyklingu mogą się różnić
w zależności od rejonu. Aby uzyskać informacje na temat obowiązujących przepisów związanych z odpadami, należy
skontaktować się z lokalnym organem lub osobą odpowiedzialną za utylizację (np. kierownikiem laboratorium)
lub autoryzowanym przedstawicielem lokalnym. W celu uzyskania informacji specyficznych dla produktów firmy
PerkinElmer należy skontaktować się z firmą PerkinElmer za pośrednictwem poniższej strony internetowej.

Strona internetowa:

www.perkinelmer.com/WEEE

Europa: instrukcje dotyczące postępowania zgodnie z WEEE w różnych krajach europejskich znajdują się pod
powyższym linkiem

Dział obsługi klienta w USA: tel. 1-800-762-4000

Dział obsługi klienta w innych krajach: tel. (+1) 203-925-4602

Część Państwa systemu PerkinElmer mogą stanowić wyroby innych producentów. Zgodnie z wymogami dyrektywy
WEEE producenci ci są bezpośrednio odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie własnych odpadów. Przed
wyrzuceniem takich produktów należy skontaktować się bezpośrednio z ich producentami.

Listę producentów oraz adresy ich stron internetowych można znaleźć na stronie PerkinElmer (adres powyżej).

TriNEST Microplate incubator and shaker
Instrukcje WEEE dla produktów firmy PerkinElmer
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Gwarancja
To urządzenie jest objęte ograniczoną gwarancją („Gwarancja”) ze strony Wallac Oy („Wallac”), firmy należącej do
spółki PerkinElmer. Niniejszy ustęp stanowi wersję skróconą gwarancji dotyczącej urządzenia i nie stanowi zmiany ani
aktualizacji warunków Gwarancji. Pełna Gwarancja jest opisana w warunkach oraz umowie dzierżawy lub sprzedaży.

Zasadniczo, firma Wallac gwarantuje, że to urządzenie będzie wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres
dwunastu (12) miesięcy od daty instalacji lub piętnastu (15) miesięcy od daty wysyłki („Okres gwarancyjny urządzenia”)
— zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

W okresie gwarancyjnym urządzenia firma Wallac zapewni części i robociznę w celu naprawy wad materiałowych
i wykonawczych.

Informacja: Gwarancja na to urządzenie nie obejmuje wymaganej konserwacji zapobiegawczej („KZ”), której koszt
ponosi nabywca lub dzierżawca. Niewykonanie wymaganej konserwacji zapobiegawczej spowoduje unieważnienie
Gwarancji. Konserwację zapobiegawczą można zamówić w firmie PerkinElmer lub u autoryzowanego przedstawiciela.
Prosimy skontaktować się z przedstawicielem PerkinElmer w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat
konserwacji zapobiegawczej.

Pełne brzmienie postanowień ograniczonej gwarancji dotyczącej niniejszego produktu jest dostępne pod adresem
https://www.perkinelmer.com/corporate/policies/terms-conditions-of-sale.html.

TriNEST Microplate incubator and shaker
Gwarancja
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