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Allmän information
Den här handboken innehåller anvisningar för installation och användning av TriNEST inkubator- och shakerinstrument
för mikroplattor.

Ändringar från den tidigare handboksversionen
Ändringar i den här handboken markeras med understruken text.

Varumärken
Copyright © 2008–2022, PerkinElmer, Inc. Med ensamrätt.

PerkinElmer® och Wallac® är registrerade varumärken som tillhör PerkinElmer, Inc.

TriNEST™ är ett varumärke som tillhör PerkinElmer, Inc.

Alla andra varumärken är respektive ägares egendom.

Avsedd användning
TriNEST™ inkubator- och shakerinstrument för mikroplattor är ett IVD-instrument som är avsett att användas för
inkubering och skakning av mikroplattor i enlighet med de specifika kraven för de olika försöken. Instrumentet är
halvautomatiskt och avsett att användas av utbildad laboratoriepersonal.

Den funktion, de specifika problem, det tillstånd eller den riskfaktor som ska identifieras samt produktens kvantitativa
och kvalitativa egenskaper och slutligen provtypen och testpopulationen baseras på och beskrivs i instruktionerna för
det tillämpliga IVD-försöket.

Kontaktuppgifter
Tillverkare

Wallac Oy,

Mustionkatu 6,

FI-20750 Åbo,

Finland.

Tfn: +358 2 2678111.

Fax: +358-2-2678 357.

E-post: info@perkinelmer.com

Webbplats: www.perkinelmer.com

Kontakta din lokala PerkinElmer-representant om du behöver service eller hjälp.

Tabell över symboler
Symbol Beskrivning

CE-märkning
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Symbol Beskrivning

Tillverkare

Tillverkningsdatum

Var försiktig, se bruksanvisningen (etiketten)

Var försiktig, se bruksanvisningen (instrumentet)

Biologiska risker

Var försiktig, het yta

Se bruksanvisningen

In vitro-diagnostisk medicinteknisk produkt

Katalognummer

Serienummer

Detta är uppåt

Ömtåligt, hantera försiktigt
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Symbol Beskrivning

Förvaras torrt

Certifieringsmärke från provningslaboratorium

 eller 

WEEE, följ lokala riktlinjer för hur utrustningen ska
kasseras

Likström

Innehåll i förpackningen
• TriNEST inkubator och shaker (1296-0050)
• Strömförsörjningsenhet
• Elkablar (115 V och 250 V)
• Fästdel (anslutningsplatta 2300073600) 2 stycken
• Rengöringsverktyg
• TriNEST instrumenthandbok och CD inklusive översättning av instrumenthandboken
• Kvalitetsintyg

Förpackningen innehåller allt material som krävs för installation och drift av TriNEST inkubator och shaker
för mikroplattor. Se Tillvalsfunktioner och reservdelar för tillvalsmaterial och reservdelar som kan beställas från
PerkinElmer.
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Säkerhetsinformation
Det här avsnittet innehåller säkerhetsinformationen för TriNEST inkubator- och shakerinstrument för mikroplattor.

Konventioner
Följande konventioner används i all systemdokumentation:

Varning: En varning indikerar en farlig situation eller operation som, om den inte undviks, kan leda till allvarliga
personskador eller dödsfall. Följ alla angivna försiktighetsåtgärder.

Försiktighet: En varning indikerar att operationen kan orsaka skada på instrumentet eller dataförlust om inte rätt
förfaranden följs.

Obs!: OBS! betonar viktig information i ett förfarande eller en beskrivning och varnar användare för viktiga intressanta
punkter, men som inte kan leda till en personskada.

Observera att om en specifik fara eller risk har identifierats, till exempel en risk för elektrisk fara eller för brännskador,
kommer den därmed sammanhängande symbolen att ersätta det vanliga utropstecknet i varningar.

Varningar och försiktighetsåtgärder
Det här avsnittet innehåller de säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder som du måste beakta när du använder
Trinest inkubator- och shakerinstrument för mikroplattor.

Allmän säkerhet
Varning: Denna utrustning måste installeras och användas i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
Installation och service ska utföras av personal utbildad och godkänd av PerkinElmer.

Försiktighet: Felaktig användning av elektrisk utrustning kan orsaka elektriska skador eller andra risker.

Försiktighet: Placera inte instrumentet på ett sätt som gör det svårt att koppla från strömkällan. Operatören
ska alltid ha obehindrat tillträde till strömbrytaren. Strömbrytaren och likströmskontakten sitter på instrumentets
baksida.

Figur 1: Strömbrytare och likströmsingång

Varning: Använd endast den strömförsörjning som levereras tillsammans med instrumentet.

Varning: Högst tre instrument får staplas på varandra. Anslutningsdelarna (Connection Plate 2300073600) som
medföljde instrumentet behövs när instrument ska staplas ovanpå varandra. Installation av staplade instrument får
bara utföras av personal som är behörigt utbildad och godkänd av PerkinElmer.
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Försiktighet: Varm yta. Inkuberingskamrarnas insida kan upphettas till 70 °C beroende på temperaturvalet.
Kontrollera temperaturen på skärmen innan du rör vid insidan av inkuberingskamrarna. Tänk på att platthållaren
och själva plattan ska ha samma temperatur som den kammare de är placerade i.

Försiktighet: Varma vätskor. Temperaturen hos vätskorna inuti instrumentet kan nå 70 °C. Felaktig hantering av
plattan kan leda till att vätskan i instrumentet spills ut eller stänker. Den utspillda vätskan kan orsaka skållning eller
brännskador om vätskan kommer i kontakt med huden.

Kemiska och biologiska risker
Varning: Varning för biologisk fara. Plattorna kan innehålla biologiskt farligt eller kemiskt kontaminerat material.

Varning: Plattorna är inte fästa på platthållaren. Var försiktig när du flyttar plattor i platthållarna, särskilt om de
innehåller biologiskt farligt material.

Försiktighet: Vätska kan förångas vid uppvärmning. Du ansvarar för att stämma av med vätskeleverantören att de
potentiella ångorna från den förångade vätskan inte är farliga.

När Trinest-instrumentet används ska alla prover och avfall hanteras som potentiellt smittsamma och lämplig
skyddsutrustning, bestående av labbrock, skyddshandskar och skyddsglasögon ska alltid användas.

Vidrör inte laboratorieutrustning med oskyddade händer för att undvika direktkontakt med potentiellt farliga
substanser och för att förebygga korskontaminering med hårdvaran.

Om Trinest-instrumentet kontamineras med något provmaterial måste det desinficeras och rengöras så snart som
möjligt. Se Rutinunderhåll.

Risker förknippade med drift och underhåll
Försiktighet: Använd inte plattor med lock, ram eller hylsa runt ovansidan. Användning av dessa typer av plattor kan
störa plattdetekteringsmekanismen. Tre SBS-mikroplattor av standardstorlek kan laddas i en enhet.

Varning: Plattorna är inte fästa på platthållaren. Var försiktig när du flyttar plattor i platthållarna, särskilt om de
innehåller biologiskt farligt material.

Varning: Om platthållarmekanismen är utsliten kan den orsaka spill under skakningen. Spill kan leda
till korskontaminering av proverna eller till kontaminering av instrumentet och platthållarna. Rör inte vid
labbutrustningen med oskyddade händer och undvik direkt kontakt med potentiellt farliga ämnen.

Varning: Se till att inkuberingstemperaturen är korrekt vid påfyllning av plattorna och under inkuberingen.
Instrumentet avger ingen felsignal om den faktiska inkuberingstemperaturen avviker från den önskade
inkuberingstemperaturen.

Varning: Om instrumentkamrarna redan är uppvärmda och du sätter in en platta utan att starta en inkuberingscykel,
kommer plattan att inkubera så länge temperaturen förblir tillräckligt hög. I detta fall tar instrumentets tidtagare tar
inte hänsyn till inkuberingstiden.

Varning: Plattan inkuberas så länge temperaturen är tillräckligt hög, såvida den inte tas bort från instrumentet.

Försiktighet: Håll händer, huvud och andra kroppsdelar borta från de rörliga delarna när instrumentet är i drift.

Varning: Koppla från strömförsörjningen innan du utför något underhåll på instrumentet. Stäng av instrumentet
med strömbrytaren och dra ut elkabeln ur huvudströmmen.

Försiktighet: Låt inkuberingskamrarna svalna innan du rengör dem.

Varning: Rengör aldrig instrumentet med blekmedel, tvättmedel med klorbaserat skurpulver, ammoniak,
rengöringsull eller medel som innehåller metalliska tillsatser. Detta kan orsaka skador på utrustningens yta.

Meddelande om allvarliga incidenter
För en patient/användare/tredje part i EU och i länder med samma regelverk (IVDR; EU 2017/746/EU) gäller följande:
Om en allvarlig incident har inträffat under användningen av den här enheten eller till följd av dess användning ska
du rapportera det till tillverkaren och till din nationella myndighet. Kontaktinformationen för tillverkaren av den här
enheten för att rapportera en allvarlig incident är:
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Wallac Oy

Svartågatan 6, FI-20750, Åbo, Finland

http://www.perkinelmer.com

Telefon: +358 2 2678 111
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Installation och förvaring
Detta avsnitt innehåller information om installation och förvaring av TriNEST inkubator- och shakerinstrument för
mikroplattor.

Uppackning
Packa upp instrumentet varsamt och kontrollera att inga skador uppkommit under transport. Om någon del är skadad
eller saknas, kontakta din PerkinElmer-representant.

Obs!: Bilderna i den här bruksanvisningen är endast avsedda som illustrationer och visar kanske inte exakt hur
produkten ser ut. Produktens faktiska utseende kan variera beroende på modell och leveransland.

Miljökrav
Instrumentet är avsett att användas i en ren och kontrollerad laboratoriemiljö.

Instrumentet ska placeras så att exponering för damm, vibrationer, starka magnetfält, direkt solljus, drag, fukt och
stora temperaturväxlingar undviks.

En stark laboratoriebänk med en plan halkfri yta ska användas.

Lämna tillräckligt med spelrum (10 cm) runt instrumentet för adekvat luftcirkulation.

Omgivningstemperatur under drift: 15 - 35°C

Relativ luftfuktighet under drift: 10 - 75%

Installation
Använd medföljande strömkablar för att ansluta instrumentet till elnätet. Uttaget måste vara skyddsjordat. Apparatens
anslutningsuttag sitter på instrumentets baksida.

För att ansluta instrumentet till olika elnätsystem måste du använda en godkänd jordad adapter. Obs! Strömkällan
mellan huvudströmmen och instrumentet fungerar med spänningar mellan 100 V och 240 V.

Varning: Högst tre instrument får staplas på varandra. Anslutningsdelarna (Connection Plate 2300073600) som
medföljde instrumentet behövs när instrument ska staplas ovanpå varandra. Installation av staplade instrument får
bara utföras av personal som är behörigt utbildad och godkänd av PerkinElmer.

Figur 2: Två TriNEST-instrument staplade på varandra, sett framifrån.
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Figur 3: Två TriNEST-instrument staplade på varandra, sett bakifrån.

Kontrollera att strömbrytaren står på ”0” innan instrumentet ansluts till elnätet.
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Funktionsbeskrivning
I det här avsnittet beskrivs hur TriNEST inkubator- och shakerinstrument för mikroplattor fungerar.

Fysisk beskrivning

Du kan använda instrumentet som en enda enhet där tre mikroplattor av standardstorlek och -höjd (se Specifikationer
och funktioner på sida 19 för närmare uppgifter) kan laddas samtidigt. Alla tre inkuberingskamrarna kontrolleras av
samma program och kan inte programmeras var för sig. Du kan dock stapla upp till tre instrument på varandra vilket
ger en total kapacitet på nio plattor. Varje instrument i stapeln drivs var för sig enligt dess eget program.

Mikroplattor passar in i de löstagbara platthållarna som medföljer instrumentet.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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En platthållare passar in i en inkuberingskammare. Den låses på plats och håller fast plattan under skakning. Den har
även en spillskyddsmekanism där den höjer plattan mot kammarens tak. Plattan förblir i detta läge medan den är i
instrumentet.

Tryck ner handtaget för att göra det lättare att låsa upp.

Varning: Kom ihåg att plattorna inte sitter fast i platthållarna. Var mycket försiktig när du flyttar plattor i deras
hållare, särskilt om de innehåller heta vätskor eller biologiskt farligt material.

Varning: Byt ut platthållarna så snart du upptäcker slitage på mekanismen (se Tillvalsfunktioner och reservdelar).
Om platthållarmekanismen är utsliten kan den orsaka spill under skakningen. Spill kan leda till korskontaminering
av proverna eller till kontaminering av instrumentet och platthållarna. Rör inte vid labbutrustningen med oskyddade
händer och undvik direkt kontakt med potentiellt farliga ämnen.

Försiktighet: Använd inte plattor med lock, ram eller hylsa runt ovansidan. Användning av dessa typer av plattor kan
störa plattdetekteringsmekanismen. Tre SBS-mikroplattor av standardstorlek kan laddas i en enhet.

Obs!: Vid användning av folie eller motsvarande för att täcka över en platta ska överblivet material noggrant viras
under plattan för att möjliggöra fri rörlighet för platthållarmekanismen.

Obs!: Inkubering av plattor kan startas vid olika tider, även om programmet ställer in samma villkor i alla tre
inkuberingskammare (dvs. de har alla samma temperatur och skakhastighet). Se Bruksanvisning på sida 14 för mer
information.

Obs!: Platthållaren hålls fast med magnetlås. Håll låsytorna rena.

Obs!: Instrumentet innehåller magneter. Se till att dessa inte kommer i kontakt med de använda materialen.

Kontrollpanel
Instrumentet har en kontrollpanel med en skärm och flera kontroller som visas i bilden.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Skärm
I skärmen visas följande symboler (uppifrån och ned):

Programnummer (01 till 20) och
programnamn (upp till 6 tecken)

Önskad inkuberingsstemperatur ligger
mellan 20 och 70 °C.

En pil som pekar uppåt visar att
måltemperaturen inte har uppnåtts ännu
men att temperaturen stiger mot den. En
pil som pekar nedåt visar att temperaturen
är över måltemperaturen och sjunker mot
den.

Inkuberingstid - i timmar och minuter
(max. 48 timmar).

Skakhastighet - 400 till 1200 rpm i steg
om 100; eller OFF (ingen skakning)

Intervall, skakning - i minuter och
sekunder (00:00 = ingen skakning)

Intervall, vila -i minuter och sekunder
(00:00 = inget uppehåll)

Obs!: Under drift visas en pilspets bredvid
funktioner som används.

Nära skärmens underkant kan du se status för de tre platthållarna:

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Ifylld ruta - platthållare i med platta laddad

Heldragen linje - platthållare i men tom

Prickad linje - platthållare ute

Under drift visar tidtagare återstående
inkubationstid för en platta. När ingen
tid återstår (noll) börjar tidtagarna räkna
uppåt. Ett ”+” visar att tidtagaren
räknar uppåt, dvs. tiden som gått sedan
inkuberingen fullbordades.

När alla plattor har tagits ut försvinner tidtagarna och den aktuella temperaturen visas istället.

Aktuell temperatur - denna visas nära
skärmens underkant när ingen inkubering
pågår.

En pil som pekar uppåt visar att
uppvärmning pågår och att temperaturen
stiger.

Inkuberingstemperatur – denna visas
längst ned på skärmen. Välj Inkub
i inställningarna för att aktivera
uppföljning av aktuell temperatur under
inkuberingscykel. Den visar temperaturen
i inkubatorkamrarna med en tiondels
grads noggrannhet medan de andra
temperaturskärmarna visar temperatur
avrundad till närmaste halvgrad.

Kontroller
Följande kontroller finns:

Vänster- och högerpilar - används i parameterinställning för att gå fram eller tillbaks
mellan parametrarna.

Inställningsratt - används för att välja alfanumeriska tecken och symboler under
parameterinställning och för att ställa in tider för inkubering och skakning.

Knappen Preheat (förvärmning - används för att starta förvärmning.

Röd lysdiod - denna tänds när förvärmingsknappen har tryckts in. Den förblir tänd tills
önskad temperatur har uppnåtts och blinkar därefter.

Om lysdioden blinkar anger detta att temperaturen har uppnåtts men
uppvärmningsfunktionen förblir aktiv för att bibehålla temperaturen. Lysdioden släcks om
du trycker på knappen Start/Pause eftersom den normala uppvärmningsfunktionen då
aktiveras.

Obs!: Den röda lysdioden tänds också vid driftsuppehåll eller om minst en platta finns kvar
i instrumentet. Detta anger att värmen fortfarande är på även om drift har stannat upp.
Lysioden släcks när alla plattor har tagits ut ur instrumentet.
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Knappen Start/Pause - denna blinkar när minst en platta har laddats. Tryck på knappen för
att starta inkubering. Knappen slutar blinka men förblir tänd. Om du trycker på knappen
under inkubering börjar den blinka, timern stannar och driften pausas. Tryck på knappen en
gång till för att fortsätta. Knappen avaktiveras när inkuberingen är klar tills alla plattor har
matats ut.

Indikatorer, Platta laddad - till vänster om skärmen finns tre gröna lysdioder. En lysdiod
tänds om en platthållare med en platta befinner sig i motsvarande inkuberingskammare.
När inkubering är klar för en platta blinkar indikatorn för att visa att du ska ta ut plattan.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Bruksanvisning
Slå på strömmen med strömbrytaren som sitter på instrumentets baksida. Programvaran och hårdvarans
versionsnummer visas kort följt av Program 01.

Programval
Aktuella parametervärdena för Program 01 visas. För att
se ett annat program, vrid på valknappen tills siffran för
det önskade programmet visas.

Redigering av parametrar
Efter att du har valt programnummer, tryck
på högerpilen i tre sekunder. Det första
tecknet i programnamnet markeras för
redigering.

Obs!: Under parameterredigering, tryck på
högerpilen (eller vänsterpilen) för att
godkänna valet och flytta markören till
nästa (eller föregående parameter).

Programnamn - vrid valknappen antingen
medurs eller moturs tills det önskade
tecknet visas. Tryck på högerpilen.
Markören flyttar sig till nästa position.

Obs!: Ordningsföljden för de tecken som visas när du vrider på valknappen är:

• versaler (A-Z)
• gemener (a-z)
• siffror (0-9)
• symboler (:!”#$%&()*+,-./_mellanrum) ”Mellanrum” är den sista symbolen före ”A”.

När du trycker på högerpilen efter den
sjätte positionen förflyttar sig markören till
inkuberingstemperaturvärdet.

Ställ in följande parametrar med hjälp av
valknappen och pilknapparna:
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Incubation temperature
(inkuberingstemperatur)

Incubation time (inkuberingstid)

Shake speed (skakshastighet)

Interval shake time (intervall, skaktid)

Interval rest time (interval, vilotid)

Obs!: Intervalltiderna anges i minuter och sekunder medan inkuberingstiden anges i timmar och minuter.

Tryck på högerpilen efter Intervall,
vilotid. Redigeringsläget stängs och
parametervärden sparas. Programnumret
markeras.

Du kan nu använda detta program med instrumentet.

Obs!: Även om instrumentet godtar kortare tider än tre sekunder under en aktiv skakningsperiod kan det uppstå fel
när man använder den. Perioder kortare än tre sekunder ska inte användas.

Användning
1. Välj programnummer med valhjulet.

2. Tryck på knappen Förvärm. Den röda lysdioen bredvid knappen tänds. Vänta tills den valda temperaturen har
uppnåtts och den röda lysdioden blinkar.

Obs!: Detta är den tillvalda funktionen att förvärma inkuberingskamrarna
3. Kontrollera på displayen att den önskade inkuberingstemperaturen är korrekt och har uppnåtts. Ladda plattor i

hållare i instrumentet. Knappen Start/Pause (starta/pausa) börjar blinka.

Obs!: Se till att alla platthållare är laddade i instrumentet innan du börjar använda det. Tänk på att instrumentet inte
startar om inte alla platthållare är laddade. En enda saknad eller felaktigt laddad platthållare hindrar operationen
från att starta

4. Tryck på Start/Pause-knappen (starta/pausa) för att starta inkuberingen. Tidtagarna börjar nedräkning mot noll.

Varning: Om instrumentkamrarna redan är uppvärmda och du sätter in en platta utan att starta en inkuberingscykel,
kommer plattan att inkubera så länge temperaturen förblir tillräckligt hög. I detta fall tar instrumentets tidtagare tar
inte hänsyn till inkuberingstiden.

5. Håll koll på inkuberingstemperaturen längst ned på displayen för att säkerställa att temperaturen förblir korrekt.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Varning: Se till att inkuberingstemperaturen är korrekt vid påfyllning av plattorna och under inkuberingen.
Instrumentet avger ingen felsignal om den faktiska inkuberingstemperaturen avviker från den önskade
inkuberingstemperaturen.

6. När tidtagaren når noll kommer den gröna lysdioden att börja blinka, och om den har konfigurerats för det kommer
instrumentet att avge en pipsignal (se Inställning på sida 16, ”audible alerts” (hörbara varningar) för att ställa in
ljud). Tidtagarna börjar räkna uppåt för att visa hur lång tid som har gått sedan inkuberingen avslutades.

7. Ta ut platthållarna med plattor. Den gröna lysdioden slutar att blinka och tidtagarna försvinner. När alla plattor har
tagits ut upphör signalen.

Varning: Plattan inkuberas så länge temperaturen är tillräckligt hög, såvida den inte tas bort från instrumentet.

Så här lägger du till plattor under drift
Så länge det finns plats kan du ladda ytterligare plattor efter att inkuberingen har startat.

Tryck på knappen Start/Pause (starta/pausa). Skakning avbryts och
timern pausas.

Ladda in de ytterligare plattor, i sina platthållarna, i de tomma
inkuberingskamrarna.

Tryck på knappen Start/Pause (starta/pausa). Inkubering återupptas.

Obs!: För en platta som just har laddats (inklusive en som tillfälligt har tagits bort och sedan laddats på nytt) återställs
timern och startar från början. För en platta som inte har tagits ut fortsätter timern från där den pausades.

Obs!: Se till att alla platthållare är laddade i instrumentet. Instrumentet startar inte om inte alla platthållare är laddade.
En enda saknad eller felaktigt laddad platthållare hindrar operationen från att starta för alla tre kamrarna.

Ta ut plattorna allteftersom de är klara. När en platta tagits bort och platthållaren skjutits tillbaka in i instrumentet,
tryck på knappen Start/Pause så att inkuberingen av de andra plattorna fortsätter. De gröna lysdioderna och
ljudsignalen (tillval) anger när en platta är klar.

Varning: Plattan inkuberas så länge temperaturen är tillräckligt hög, såvida den inte tas bort från instrumentet.

Obs!: Om du använder intervallskakning och intervallet är stort i jämförelse med den totala inkuberingstiden får en
platta som lagts till efter att inkuberingen har startats eventuellt inte samma fördelning av skakning och vila som de
andra plattorna eftersom intervalltimern inte återställs för plattor som lagts på nyligen.

Inställning
För att visa inställningsparametrarna, tryck in vänsterpilen när
strömmen är påslagen.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Language (språk) - endast ENGLISH (engelska) är tillgängligt.

Audible alerts (hörbara larm) - välj ON (på) om du vill att
instrumentet ska avge en signal när inkuberingen är klar. Väl OFF
(av) om du inte vill ha en signal.

Show temp (visa temp) - det finns tre alternativ (se nedan)

Inkub – temperaturen i inkuberingsskamrarna (visas med
en felmarginal på 0,1 °C). Detta visas längs ner i
användarskärmen. Inkuberingstemperaturen måste väljas för
att möjliggöra följande temperatur under inkuberingscykeln.

Ambient (omgivningstemperatur) - detta är för
serviceändamål. Temperaturen i elektronikutrymmet visas
längs ner i användarskärmen

OFF (av) - ingen ytterligare temperatur visas längs ner i
användarskärmen. Rekommenderas ej.

Tryck på knappen Start/Pause (starta/pausa) för att spara dessa
värden och gå till läget Program selection (programval).

Obs!: Använd inte denna funktion samtidigt som du redigerar de andra inställningsparametrarna eftersom
ändringarna försvinner när du stänger av instrumentet.
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Rutinunderhåll
Varning: Koppla bort strömförsörjningen innan du utför något underhåll. Stäng av instrumentet med strömbrytaren
och koppla bort elkabeln från elnätet.

Regelbunden rengöring
Håll alla ytor på instrumentet rena från damm, eftersom damm kan påverka provanalysresultaten. Använd en luddfri
trasa (milt tvålvatten). Rengör så ofta som behövs för att undvika att damm samlas på instrumentet.

Varning: Rengör aldrig instrumentet med blekmedel, klorbaserade skurpulver, ammoniak, stålull eller medel med
metalliska tillsatser. Detta kan skada de känsliga ytor på utrustningen.

Rengöring vid spill
Vid spill av smittsamma ämnen på instrumentets yta ska följande desinfektionsåtgärder vidtas:

Försiktighet: Låt inkuberingskamrarna svalna innan du rengör dem.

Slå av strömmen och dra ut kontakten till instrumentet. Använd engångshandskar. Torka upp spillet med en
engångshandduk. Fukta en engångshandduk med en alkohollösning (t.ex. 70–80 % etanol) och rengör ytorna på
instrumentet. Lägg engångshanddukarna i en behållare för smittförande avfall.

Rengör insidan av kamrarna med rengöringsverktyget som medföljer instrumentet. Du kan vira en fuktig trasa runt
rengöringsverktyget. Du kan använda en luddfri trasa fuktad med alkohollösning.

Du kan rengöra platthållarna genom att ta av dem från instrumentet och torka med en fuktig trasa (milt tvålvatten).
Desinificera med alkohollösning vid behov.

Allt annat underhåll ska utföras av personal godkänd av PerkinElmer. Kontakta din lokala PerkinElmer-representant för
att ordna med leverans av instrumentet för service.

TriNEST Microplate incubator and shaker
Rutinunderhåll

18



Specifikationer och funktioner
Detta avsnitt innehåller information om specifikationerna och funktionerna för TriNEST inkubator- och
shakerinstrument med mikroplattor.

Tekniska specifikationer
De tekniska specifikationerna för TriNEST inkubator- och shakerinstrument för mikroplattor är som följer.

Effektkrav
Varning: Använd endast den strömförsörjning som levereras tillsammans med instrumentet.

Effektförbrukning max.: 150 W

Växelström från elnätet till strömförsörjningen: 100–240 V, 2 A, 50/60 Hz

Likström från elnätet till instrumentet: 24 V, 6.25 A

Kapacitet
Tre mikroplattor kan laddas i en enhet.

Tre enheter kan staplas ovanpå varandra för en total kapacitet på nio plattor.

Alla kombinationer av SBS-mikroplattor av standardstorlek kan användas:

• Längd 127.76 mm ± 0.12
• Bredd 85.47 mm ± 0.12
• Höjd 14.35 mm ± 0.25

Försiktighet: Använd inte plattor med lock, ram eller hylsa runt ovansidan. Användning av dessa typer av plattor kan
störa plattdetekteringsmekanismen. Tre SBS-mikroplattor av standardstorlek kan laddas i en enhet.

Temperatur
Inkubationstemperaturen kan ställas in till mellan +20 °C och +70 °C i nivåer om ±1°C. Den lägsta temperaturen som
kan åstadkommas i inkubationskamrarna är 3 °C högre än temperaturen i omgivningen men inte lägre än +20 °C. Det
tar högst 16 minuter att höja temperaturen från 24 °C till en måltemperatur på 70 °C.

Om den förvalda kylningstiden är för lång för en analys, använd ett eller fler nedkylningsblock. För mer om
nedkylningsblock, se Tillvalsfunktioner och reservdelar på sida 21

Samma temperaturförhållanden gäller för alla tre inkuberingskammare.

Temperaturinställnignsnoggrannhet: ± 0.5°C.

Enhetlighet för en platta: bättre än 0.6°C.

Skakning
Tre mikroplattor kan skakas med en rotationsvibrerande rörelse.

Skakningsfrekvens: 0 eller 400 ‑ 1200 rpm i steg om 100 rpm.

Skakningsamplitud: 2 mm.

Skakningsnoggrannhet: +/- 2%.

Det finns två skakningslägen: kontinuerlig eller i intervall.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Skakningstid: 0 - 48 timmar i steg om 1 min.

Intervall för skakningsaktiva perioder: 3 s - 60 min i steg på 1 sek eller 1 min. Om inställt på 0 s är skakning avstängd.

Obs!: Även om instrumentet accepterar ett värde som är kortare än 3 s för en skakningsaktiv period, kan det orsaka fel
och får därför inte användas.

Obs!: Intervall för skaknings viloperiod: 0 s - 60 min i steg på 1 sek eller 1 min sek.

Samma skakningsförhållanden gäller för alla tre inkuberingskammare.

Tid
Inkuberingstid: upp till 48 timmar i steg om 1 minut.

Parameterinställningar
Upp till 20 parameterinställningar (program) kan lagras i instrumentet.

Mätningar
Mätningarna av TriNEST inkubator- och shakerinstrument för mikroplattor är som följer.

Fysiska dimensioner
Djup: 350 mm

Bredd: 388 mm

Höjd: 225 mm

Vikt
En enhet: 15.7 kg

Tre staplade enheter: 47.1 kg

Miljöförhållanden
Miljöförhållandena för TriNEST inkubator- och shakerinstrument för mikroplattor är som följer.

Drifttemperatur
Omgivningstemperatur under drift: 15 - 35°C

Luftfuktighet
Relativ luftfuktighet under drift: 10 - 75%

Höjd över havet
Höjd över havet: 2 000 m

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Föroreningsgrad
Föroreningsgrad i avsedd miljö: 2

Transport and förvaring
För att undvika skada är det bäst att förvara och transportera instrumentet och dess komponenter i
originalförpackningen eller annan lämplig behållare. Stäng förpackningen med tejp.

Förvara instrumentet torrt.

Försiktighet: Skydda instrumenten från stötar och vibrationer under transport.

Transportförhållanden
0 °C till +60 °C, relativ luftfuktighet 10 till 80%.

Förvaringsförhållanden
0 °C till +60 °C, relativ luftfuktighet 10 till 80%.

Säkerhetsstandarder
Certifiering:

• IEC-CB, CE, NRTL

Instrumentet uppfyller krav enligt:

• 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

Tillvalsfunktioner och reservdelar
Följande tillvalsfunktioner kan beställas separat från PerkinElmer:

• Nedkylningsblock: nedkylningsblocket är utformat för att kyla ner plattorna efter avslutad inkuberning/skakning.
Nedkylningsblocket gör det möjligt att kyla ner sätena snabbare. Vanligtvis räcker det med ett nedkylningsblock
i mittsätet men för snabb nedkylning placeras ett block i vardera säte. Observera att nedkylningsblockets egen
temperatur påverkar nedkylningshastigheten.

Försiktighet: Använd inte kylblock medan instrumentet skakar. Det finns ingen låsmekanism för kylblocken och
deras rörelse, som orsakas av skakningen, kommer att ge skador på kammarens inre beläggning.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Ariklenummer för beställning: 1296-2090
• Platthållare: TriNEST inkubator-/skakningsenhet har tre platthållare: en för var och en av de tre kamrarna.

Platthållaren fungerar inte bara som en låda med vilken plattan förs in i instrumentet, utan den har även en
spillförebyggande mekanism som gör att plattan lyfts upp mot kammarens tak där plattan blir kvar medan den
befinner sig i instrumentet. Den här mekanismen utsätts för slitage och en utsliten mekanism kan leda till spill,
särskilt under skakningsprocesser.

För att undvika spill ska platthållaren bytas ut så fort du märker slitage på mekanismen.

Artikelnummer för beställning (reservdel): 2300026300

• Strömtillförsel: Nätaggregatet för TriNEST inkubator-/skakning ersätter det nätaggregat som levererats med
instrumentet om det går sönder eller tappas bort.

Artikelnummer för beställning (reservdel): 1296-2040
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Felhantering
Detta avsnitt innehåller information om hanteringsfel som anges av TriNEST inkubator- och shakerinstrument för
mikroplattor.

Allmänt
Den kompakta utformningen av 1296-0050 TriNEST Incubator Shaker utgör begränsning för vilka delar på enheten som
är kostnadseffektiva att reparera. För de flesta fel är därför policy att byta ut hela instrumentet mot ett nytt.

Kvalitetskontroll av skaknings- och värmesystemen är inbyggda i instrumenten och om instrumentet visar ett av
nedanstående meddelande ska instrumentet startas om och, om problemet kvarstår, auktoriserad servicepersonal
kontaktas.

Error 1, Tmp sens n
Fel 1, det gick inte att hitta temperatursenor nummer n.

Error 2, Heater n
Värmeelement nummer n är löst eller har kortslutits.

Error 3, Motor belt
Fel 3, ugn rör sig inte, transportbandet har lossnat, hastighetsindikatorsensorn har lossnat eller är trasig, eller tekniskt
fel på motor.

Error 4, Motor rpm
Felaktig skaknings-rpm i ugnen. Detta kan bero på ett fel med transportbandet eller på motorn.
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WEEE-instruktioner till PerkinElmer-produkter

eller 

Märkning med en symbol med en överkryssad soptunna på hjul och en liggande rektangel indikerar att produkten
lyder under WEEE-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter och inte ska
kastas som osorterat kommunalt avfall. Produkter markerade med denna symbol måste samlas in separat, i enlighet
med gällande riktlinjer i ditt område.

Målet med detta program är att bevara, skydda och förbättra miljön, skydda människors hälsa och utnyttja
naturresurserna varsamt och rationellt. Särskild behandling av WEEE är nödvändig för att undvika spridning av
förorenande ämnen i det återvunna materialet eller i avfallsflödet. Sådan behandling är dessutom det effektivaste
sättet att se till att den fastställda skyddsnivån för gemenskapens miljö uppnås.

Krav på insamling, återanvändning och återvinning/materialåtervinning av avfall varierar enligt lokala
tillsynsmyndigheter. Kontakta lokalt ansvarigt organ (t.ex. laboratoriechef) eller auktoriserad representant för
information om gällande bestämmelser om avfallshantering. Kontakta PerkinElmer via webbplatsen som anges nedan
för information om PerkinElmer-produkter.

Webbplats:

www.perkinelmer.com/WEEE

Europa: följ länken som anges ovan för att få instruktioner om WEEE-hantering specifik för olika europeiska länder.

Kundtjänst i USA: ring 1-800-762-4000

Kundtjänst resten av världen: ring (+1) 203-925-4602

Produkter från andra tillverkare kan också utgöra en del av ditt PerkinElmer-system. Dessa andra tillverkare är direkt
ansvariga för insamling och behandling av avfall som härrör från dennes egna produkter enligt WEEE-direktivet.
Kontakta dessa tillverkare innan du kastar någon av deras produkter.

Du hittar tillverkares namn och webbadresser på PerkinElmers webbplats (ovan).
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Garanti
Det godkända instrumentet kommer med en begränsad garanti (”Garantin”) från Wallac Oy (”Wallac”), ett PerkinElmer-
företag. Detta är endast en sammanfattning av garantin för det godkända instrumentet och ska inte anses ändra
villkoren för Garantin. Läs hyres- eller köpeavtalet för en fullständig förklaring av Garantin.

Under en period på tolv (12) månader från och med installationsdatumet, eller femton (15) månader från och med
sändningsdatumet (”Instrumentets garantiperiod”) (beroende på vad som inträffar först), garanterar Wallac att detta
instrument är fritt från defekter på material eller vad gäller tillverkningen.

Under Instrumentets garantiperiod kommer Wallac att tillhandahålla delar och arbetsinsatser för att reparera defekta
material och utföranden..

Obs!: Garantin för detta instrument täcker inte Periodiskt underhåll (”PU”), om något sådant krävs. Kostnader och
utgifter för detta ska betalas av inköparen eller av den som hyr instrumentet. Underlåtenhet att utföra erforderligt
PU upphäver Garantin. PerkinElmer och auktoriserade representanter är tillgängliga att utföra PU. Kontakta din
PerkinElmer-representant för ytterligare information om PU.

De fullständiga bestämmelserna för den begränsade garantin för denna produkt finns tillgängliga på https://
www.perkinelmer.com/corporate/policies/terms-conditions-of-sale.html.
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