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Wyłącznie do użytku 

profesjonalnego 

 

Skrócona instrukcja obsługi wirówki Cellbind centrifuge  
 
Przyrząd powinien być używany tylko zgodnie z przeznaczeniem, w idealnym stanie technicznym, przez osoby wykwalifikowane, ściśle 
przestrzegające aktualnie obowiązujących norm dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom. Szczegółowe instrukcje można 
znaleźć w instrukcji do urządzenia Hettich Universal 320 i instrukcji użytkowania produktów wymienionych poniżej. 

Informacje ogólne 

Wirówka Cellbind centrifuge (w połączeniu z wirnikiem Cellbind rotor  K7303) została zaprogramowana do użytku wraz z kartami 
mikrokolumn Cellbind. Podczas korzystania z systemu co najmniej raz dziennie wymagane jest zastosowanie zestawu PeliControl (  

K1379). W przypadku niezaliczenia testów kontroli jakości należy określić przyczynę niepowodzenia. Dopóki problem nie zostanie 
rozwiązany, badań laboratoryjnych nie można uznać za niezawodne. 

Odczynniki 

W połączeniu z wirówką Cellbind można stosować następujące karty mikrokolumn: 
 
Cellbind Screen  K7000   
Cellbind Direct  K7011   
Cellbind Direct Type  K7012   

Procedura operacyjna 

1. Otwieranie i zamykanie pokrywy 

1.1 Otwieranie pokrywy 

Naciśnij przycisk „STOP / OPEN” (Zatrzymaj/Otwórz). 
Pokrywa otworzy się automatycznie, a lewa dioda 
emisyjna na przycisku „STOP / OPEN” zgaśnie.  

1.2 Zamykanie pokrywy 

Zamknij pokrywę, delikatnie naciskając przednią krawędź 
pokrywy. Blokowanie pokrywy odbywa się za pomocą 
silnika. Lewa dioda emisyjna na przycisku 
„STOP / OPEN” zapali się. 

 

 

2. Ładowanie wirnika 

2.1 Wirniki i kubełki można ładować wyłącznie symetrycznie. 
2.2 Karty żelowe należy zawsze napełniać poza wirówką. 

2.3 Podczas napełniania i obracania kubełków do komory wirówki nie powinna przedostać się ciecz. 

2.4 Aby zachować możliwie najmniejsze różnice wagowe w pojemniku wirówki, w pojemnikach należy koniecznie 
utrzymywać stały poziom wypełnienia. 

 

3. Przyciski na panelu sterowania (klawisze) 

3.1 Widok panelu sterowania. 
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3. Przyciski na panelu sterowania (klawisze) 

3.2 • Rozpocznij cykl wirowania. Dopóki wirnik się obraca, 
dioda emisyjna na przycisku będzie się świecić 
podczas wirowania. 

 
3.3 • Zakończ cykl wirowania. 

 Wirnik wytraca prędkość na wstępnie wybranych 
etapach hamowania. Prawa dioda emisyjna na 
przycisku pozostaje zaświecona do momentu 
unieruchomienia wirnika. Gdy wirnik jest już 
nieruchomy, na przycisku miga lewa dioda emisyjna. 
Dwukrotne naciśnięcie przycisku powoduje 
ZATRZYMANIE AWARYJNE. 

• Otwórz pokrywę. 
Lewa dioda emisyjna na przycisku gaśnie. 

 

3.4 Przełączanie między wyświetlaczami RPM i RCF. 
Wartości RCF są wyświetlane w polu między znakami  
> <. 

 

Interpretacja 

Patrz: instrukcja użytkowania produktów, o których mowa powyżej. 

Środki ostrożności 

Patrz: instrukcja użytkowania produktów, o których mowa powyżej. 
Niewłaściwe użytkowanie i niepoprawna obsługa mogą doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich, a 
także do uszkodzeń urządzenia lub innych dóbr materialnych. Urządzenie jest przeznaczone tylko do określonego zastosowania, 
wyłącznie w nienagannym stanie gwarantującym bezpieczeństwo techniczne. 

Ograniczenia 

Patrz: instrukcja użytkowania produktów, o których mowa powyżej. 

Gwarantujemy działanie produktów Sanquin w sposób opisany w oryginalnej instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta. Istotne 

znaczenie ma ścisłe przestrzeganie procedur, układów testowych i używanie zalecanych odczynników oraz sprzętu. Fundacja Sanquin nie 

przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek odchylenia od powyższych wymagań. 


