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Informasjonen, de numeriske dataene, merknadene og verdivur-
deringene i denne håndboken er basert på nåværende status for 
vitenskapelig kunnskap og den nyeste teknologien slik vi oppfat-
ter det etter grundige undersøkelser på dette feltet. 
Vi er ikke forpliktet til å oppdatere den nåværende håndboken 
med jevne mellomrom og på løpende basis i takt med den ny-
este teknologiske utviklingen, heller ikke å gi kundene ekstra 
eksemplarer, oppdateringer osv. av denne bruksanvisningen.
Vi fraskriver oss ansvaret for feilaktige opplysninger, tekniske 
illustrasjoner osv. i denne bruksanvisningen, i den grad dette 
tillates i henhold til de nasjonale lover som gjelder i hvert enkelt 
tilfelle. Særlig fraskriver vi oss alt ansvar ved økonomiske tap 
eller skader som følger av eller har å gjøre med overholdelse av 
erklæringer eller annen informasjon i denne bruksanvisningen.

Erklæringer, tegninger, illustrasjoner og annen informasjon 
vedrørende innhold eller teknisk informasjon i den gjeldende 
håndboken skal ikke anses som karakteristika ved produktene 
som omfattes av garantien. Disse fastslås bare av kontraktbe-
stemmelsene mellom oss og kundene våre.
Leica forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner 
samt produksjonsprosesser uten forvarsel. Bare på denne måten 
er det mulig å kontinuerlig forbedre teknologien og produk-
sjonsteknikkene som benyttes i våre produkter.
Dette dokumentet er beskyttet av lov om opphavsrett. Alle ret-
tigheter knyttet til dette dokumentet tilhører Leica Biosystems 
Nussloch GmbH.
All gjengivelse av tekst og illustrasjoner (helt eller delvis), i 
form av utskrift, kopier, mikrofilm, webcam eller andre meto-
der – inklusive alle elektroniske systemer og medier – krever 
uttrykkelig skriftlig tillatelse på forhånd fra Leica Biosystems 
Nussloch GmbH.
Apparatets serienummer og produksjonsår finner du på type-
skiltet på baksiden av apparatet.

© Leica Biosystems Nussloch GmbH

VIKTIG MERKNAD

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
D-69226 Nussloch, Germany
Tyskland
Telefon:  +49 62 24 143-0
Faks:  +49 62 24 143-268
Internett: http://www.LeicaBiosystems.com

Montering satt ut til Leica Microsystems Ltd. Shanghai
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1.   Viktig informasjon

1.1 Symboler i denne teksten og deres betydning

(5)

START

Produsent Angir produsenten av det medisinske 
produktet.

Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk  
(IVD-diagnostikk).

ON-posisjonen til en knapp med klikkstopp

OFF-posisjonen til en knapp med klikkstopp

Følg bruksanvisningen.

Dette produktet oppfyller kravene i rådsdirektiv 
98/79/EF om medisinsk utstyr til in vitro-diag-
nostikk (IVD).

Miljøvernsymbol fra Kinas RoHS-direktiv. 
Tallet i symbolet angir "miljøvennlig bruksperiode" 
for produktet i år.
Symbolet brukes hvis et stoff som er begrenset i 
Kina, brukes over den maksimalt tillatte grensen. 

Tallene i parentes viser til artikkelnr. i tegnin-
gene.

Apparatet styres og betjenes ved hjelp av en 
berøringsskjerm.
Maskinens berøringsskjerm har en rekke funk-
sjonstaster som skal trykkes inn; disse er an-
gitt i store bokstaver med fet skrift.

Advarsel – Farlig elektrisk spenning.

Maskinoverflater som blir varme under drift, 
er merket med dette symbolet. 
Unngå direkte kontakt med disse overflatene 
– de kan forårsake brannsår.

Lettantennelige løsemidler og reagenser er 
merket med dette symbolet.

Advarsler og instruksjoner på instrumentets 
støvbeskyttelse.

Merknader,  
f.eks. viktig brukerinformasjon, vises i en grå 
boks og er merket med symbolet . 

Advarsler  
står i en grå boks og er merket med varseltre-
kant .

Angir at brukeren må se bruksanvisningen for 
viktig advarselsinformasjon, slik som advarsler 
og forsiktighetsregler som av ulike årsaker ikke 
kan vises på det medisinske utstyret.

Produksjonsdato: Angir datoen da det medisinske 
utstyret ble produsert. 
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1. Viktig informasjon

Angir korrekt stående posisjon for pakken.

Innholdet i pakken er skjørt og må behandles med forsiktighet.

Pakken må oppbevares i tørre omgivelser.

Det er ikke tillatt å stable pakker oppå hverandre, og ingenting må plasseres oppå pakkene.

CSA-merket innebærer at et produkt er testet og oppfyller gjeldende sikkerhets- og/eller ytelsesstandarder, inkludert 
relevante standarder angitt eller administrert av American National Standards Institute (ANSI), Underwriters Labo-
ratories (UL), Canadian Standards Association (CSA), National Sanitation Foundation International (NSF) med flere.

Symbolet for merking av elektrisk og elektronisk utstyr samsvarer med paragraf 7 i den tyske loven om elektrisk og 
elektronisk utstyr (ElektroG).
ElektroG omhandler resirkulering, retur og mer miljøvennlig kassering av elektrisk og elektronisk utstyr.

R E F Ordrenummer for standardlevering eller tilbehør.

Viser apparatets serienummer.S N

Symbol for vekselstrøm~

Symboler i denne teksten og deres betydning
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1.   Viktig informasjon

Angir tillatt lagrings- og håndteringstemperatur for pakken.
Minimum +5 °C 
Maksimalt +50 °C 

Angir tillatt temperatur for transport av pakken.
Minimum -40 °C 
Maksimalt +55 °C 

I Shockwatch-systemet har man et glassrør som viser slag og støt som overstiger en spesifisert verdi ved 
hjelp av rød farging. Når en definert akselerasjon (g-verdi) overstiges, ødelegges overflatespenningen til 
væsken inni røret. Dette får indikatorrøret til å skifte farge.

Eksempel på merking i henhold til IPPC 
 IPPC-symbol 
 Landskode i henhold til ISO 3166, f. eks. DE for Tyskland 
 Regional markør, f. eks. HE for Hessen 
 Produsent/leverandørkode, et eget nummer som begynner med 49 
 Behandlingskode, f. eks. HT (varmebehandling), MB (metylbromid), og muligens DB (skipet ut)

TILTWATCH sjekker på en enkel, klar og irreversibel måte om produktet er blitt transportert stående og 
lagret som foreskrevet. 
Indikatorfeltet blir rødt dersom et produktet som er utsatt for tipping, er blitt tippet mer enn 83°.
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1. Viktig informasjon

1.2 Modell
All informasjon i denne bruksanvisningen gjelder kun apparatmodellen som er angitt på forsiden.
Et typeskilt med apparatets serienummer er festet til apparatets bakside.
ASP6025 Tissue Processor finnes som to ulike spenningsvarianter: 120 V og 230 V.

1.3 Personalets kvalifikasjoner
•	 ASP6025	Tissue	Processor	skal	bare	brukes	av	kvalifisert	laboratoriepersonell.
•	 Alt	laboratoriepersonell	som	skal	betjene	dette	apparatet,	må	ha	lest	denne	bruksanvisningen	nøye	og	være	kjent	med	alle	de	

tekniske finessene ved apparatet før de tar det i bruk.
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1.   Viktig informasjon

1.4 Tiltenkt bruk av apparatet
ASP6025 Tissue Processor er en modulær vevsprosessor beregnet på følgende bruksområder i 
laboratoriet: 
•	 binding
•	 dehydrering
•	 Infiltrasjon	med	intermedium
•	 parafininfiltrasjon	
av histologiske vevsprøver.
ASP6025 kan benyttes som medisinsk IVD-produkt.

De forbedrede egenskapene til ASP6025 er en kombinasjon av:
•	 redusert	behandlingstid	
•	 lettere	reagensutskiftning
•	 overvåkning	av	etanolkvaliten	vha.	tetthetsmåling
 samt 
•	 evnen	til	å	skifte	ut	xylen	(et	farlig	stoff,	også	for	helsen)	med	spesielle	prosessprotokoller.

Apparatet er utformet slik at det er trygt å bruke både for operatøren og prøvene som behandles. 
Dette er imidlertid under den forutsetning at apparatet betjenes i henhold til denne bruksanvis-
ningen.
ASP6025 modulær vevsprosessor må bare brukes med reagensene angitt i

kapittel 3.3 - "Kompatible reagenser".

Bruk av maskinen til ethvert annet formål enn det tiltenkte er å betrakte som 
feilaktig bruk!
Manglende overholdelse av disse instruksjonene kan føre til ulykker som 
 medfører personskader og/eller skader på apparatet/tilbehøret eller ødelegger 
prøvene slik at de ikke kan benyttes.
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2. Sikkerhet

2.1 Sikkerhetsmerknader
Denne brukerhåndboken inneholder viktige instruksjoner og 
opplysninger vedrørende sikker bruk og vedlikehold av mas-
kinen.

Denne bruksanvisningen er en viktig del av produktet og må 
leses nøye før oppstart og bruk og alltid oppbevares i nærheten 
av apparatet.

2.2 Advarsler
Sikkerhetsanordningene installert i dette produktet utgjør kun en del av de samlede ulykkesforebyggende tiltakene. Hove-
dansvarlig for sikker drift av maskinen er først og fremst institusjonen som eier maskinen, samt personalet som betjener, 
vedlikeholder eller reparerer maskinen.
For å sikre problemfri drift av maskinen bør du påse at følgende instruksjoner og advarsler etterfølges.

Denne maskinen er konstruert og testet i henhold til sikkerhets-
bestemmelsene for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og 
laboratoriemaskiner.

For å opprettholde denne standarden og garantere sikker drift 
må operatøren etterfølge instruksjonene og advarslene i denne 
brukerhåndboken.

Påse at du overholder sikkerhetsinstruksjonene og advarslene i dette kapitlet. 
Påse at du leser disse instruksjonene, selv om du allerede er godt kjent med driften og bruken av andre Leica-
produkter.

Dersom det foreligger nasjonale tilleggskrav om ulykkesforebygging og miljøvern, skal brukerhåndboken sup-
pleres med de relevante instruksjonene for å sikre at disse kravene blir overholdt.

Sikkerhetsanordningene på instrumentet og tilbehør må ikke fjernes eller modifiseres. Kun kvalifisert Leica-
servicepersonell har tillatelse til å reparere apparatet og ha tilgang til apparatets interne komponenter.
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2.   Sikkerhet

Advarsler – merker på selve instrumentet

Transport og installasjon

•	 Apparatet	må	kun	transporteres	i	loddrett	posisjon	når	det	først	er	pakket	ut.	Følg	anvisningene	ved	oppak-
king nøye for å unngå skader på maskinen!

•	 Skuffen	må	alltid	sikres	før	transport	(f.eks.	med	teip)	slik	at	den	ikke	kan	åpne	seg.

•	 Elektromagnetisk	kompatibilitet,	emittert	interferens,	interferensimmunitet	samt	kravene	iht.	IEC 61326‑1	
gjelder.	Kravene	til	 sikkerhetsinformasjon	 iht.	 IEC 61010‑1,	 IEC 61010‑2‑101,	 IEC 61010‑2‑010	og	 ISO 14971	
gjelder også. Brukeren har ansvar for å sørge for at et kompatibelt elektromagnetisk opprettholdes slik at 
apparatet kan fungere på tilsiktet måte.

•	 Apparatet	 skal	 bare	 kobles	 til	 en	 jordet	 stikkontakt.	 Apparatet	 må	 ikke	 kobles	 til	 en	 skjøteledning	 uten	
 jording.

 Sørg for jevn strømtilførsel i samsvar med angitt spenning! 

 Den angitte spenningen KAN IKKE endres av brukeren.

 Dersom maskinen kobles til en annen nettspenning enn den er beregnet for, kan det oppstå alvorlig skade.

•	 Apparatet	må	plasseres	i	et	godt	ventilert	område	der	det	ikke	finnes	antennelseskilder.	Kjemikaliene	som	skal	
brukes i ASP6025 Tissue Processor er lettantennelige og helsefarlige.

•	 Ikke	bruk	maskinen	i	rom	hvor	det	er	fare	for	eksplosjoner.	

•	 Hvis	apparatet	utsettes	for	ekstreme	temperaturendringer	mellom	oppbevaring	og	installeringsstedene	el-
ler utsettes for høy luftfuktighet, kan dette føre til kondens inni apparatet. I så fall må man vente i minst to 
timer	før	apparatet	slås	på.	Hvis	man	ikke	overholder	dette,	kan	det	oppstå	skade	på	apparatet.

•	 Når	apparatet	har	vært	på	service,	skal	det	utføres	en	SMART‑rengjøring	før	det	transporteres	igjen.	Hvis	ikke	
kan de innvendige delene skades alvorlig (se kapittel 6.1.4).

Merker i form av varseltrekanter på selve apparatet betyr at under betjening eller utskifting av deler på appara-
tet med denne merkingen, må man følge den korrekte driftsinstruksen (som angitt i denne brukerhåndboken). 
Manglende overholdelse av disse instruksjonene kan føre til ulykker som medfører personskader og/eller skader 
på apparatet/tilbehøret eller ødelegger prøvene slik at de ikke kan benyttes.

  Noen maskinoverflater blir varme under drift. Disse overflatene er merket med denne varseletiket-
ten. Berøring av overflatene kan forårsake brannskader.
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2. Sikkerhet

Advarsler – bruk av apparatet

•	 Apparatet	 skal	 bare	 brukes	 av	 kvalifisert	 laboratoriepersonell.	 I	 samsvar	med	maskinens	 tiltenkte	 bruk	 og	
 etter gjeldende brukerhåndbok.

•	 Bruk	antistatiske	verneklær	av	naturfiber	(f.eks.	bomull)	når	du	betjener	apparatet.

•	 I	en	nødssituasjon	kan	apparatet	slås	av	med	ON/OFF‑bryteren	på	baksiden.

•	 Før	du	åpner	retorten	mens	infiltrasjonsprosessen	pågår,	skal	du	alltid	trykke	på	bryteren	til	frigjøringsmeka-
nismen under skjermen slik at retorten ventileres eller luftes ut.

•	 Fylle‑/tappeslangen	rengjøres	med	trykkluft	etter	fylling/tapping.	Du	skal	derfor	aldri	fjerne	den	før	fyllin-
gen eller tappingen er ferdig.

•	 Lukk	lokkene	til	beholderne	skikkelig	etter	at	du	har	etterfylt	eller	skiftet	ut	systemflaskene.	Systemflaskene	
må	være	 skjøvet	helt	 inn	 i	 tilkoblingsmanifoldene	på	 reagensskapets	bakre	panel.	Dersom	 systemflaskene	
ikke plugges riktig inn i manifolden, vil infiltrasjonsprosessen avbrytes. Det kan også føre til reagenssøl.

•	 Fiksativer	som	inneholder	kvikksølvsalter,	eddik‑	eller	pikrinsyre,	kan	føre	til	at	metallkomponenter	korrode-
rer. De skal derfor ikke benyttes.

•	 Etter	hver	parafinfylling	må	retorten	rengjøres	med	et	retorterengjøringsprogram.

•	 Du	 skal	aldri	 starte	et	program	uten	kurver	 i	 retorten.	Hvis	 ikke	kan	det	oppstå	problemer	 i	 luft	 systemet.	
Dette kan føre til at maskinen ikke fungerer riktig.

•	 Du	skal	ALDRI	lene	deg	på	skuffen	når	den	er	trukket	ut.	Apparatet	kan	vippe	fremover	slik	at	det	skades,	eller	
det kan forårsake personskader. 

•	 Skuffen	er	svært	tung	når	den	er	fullastet.	Vær	forsiktig	når	du	lukker	den.

•	 Lukk	alltid	pluggen	til	dryppbakken	i	skuffen.	Væske	som	søles	i	skuffen,	kan	ende	opp	i	den	varme	ovnen	til	
parafinbadet slik at den fordamper og danner farlig damp.

•	 Det	er	helt	nødvendig	å	koble	til	et	eksternt	alarmsystem	for	å	hindre	skader	eller	tap	av	vevsprøver	hvis	det	
oppstår en funksjonsfeil.
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2.   Sikkerhet

Advarsler – håndtering av reagenser

Advarsler – Bruk av instrumentet (fortsatt)

•	 Det	kan	være	nødvendig	å	bruke	gassmaske	i	særskilte	situasjoner	(f.eks.	ved	søling	av	reagens).	Dette	avhen-
ger av den spesifikke omgivelsestemperaturen, romvolumet, tilleggsbelastningen, ventilasjonshastigheten 
osv. I tvilstilfeller må laboratorieeieren/operatøren foreta lokale målinger for å vise at de maksimale konsen-
trasjonene som tillates for arbeidsplassen, ikke overskrides. Målinger av arbeidsplasser med luftvekslingstall 
på	3,4	ganger	 i	 timen,	en	 romtemperatur	på	40	°C,	 romvolum	på	18	m3	 og	 reagenstemperatur	på	45	°C	har	
vist at grenseverdiene overskrides i korte perioder når prøvene legges i formalin. Konsentrasjonen på ar-
beidsplassen	vil	være	mindre	ved	lavere	omgivelsestemperatur	og/eller	større	romvolum	i	laboratoriet	samt	
ved høyere ventilasjonshastighet. De nøyaktige konsentrasjonsverdiene kan bare måles lokalt. Grensene ble 
overholdt i alle driftsstadiene.

•	 Vær	forsiktig	når	du	håndterer	løsemidler	og	reagenser!

•	 For å unngå skader på apparatet kan du kun bruke reagensene som er oppgitt i kapittel 3.3.

•	 Noen	av	de	reagensene	som	brukes	ved	vevsinfiltrasjon	er	giftige,	svært	lettantennelige	og	brennbare	og	hel-
seskadelige. Bruk derfor alltid gummihansker og vernebriller ved håndtering av kjemikaliene som brukes i 
dette	apparatet.	Hanskene	må	tåle	alle	reagensene	som	er	oppgitt	i	reagenslisten.

•	 Vær	forsiktig	når	du	behandler	parafinvoks	eller	fjerner	kurver	–	flytende	parafin	er	varmt	og	kan	forårsake	
brannsår.

Unngå	dessuten	å	berøre	parafinstasjonene	og	retorteveggene	–	de	kan	også	være	veldig	varme.	
Legg merke til varselsymbolene for varme overflater.

•	 Avhend løsemidler på forsvarlig måte og i samsvar med lokale bestemmelser og retningslinjene for håndte-
ring av avfall for selskapet eller institusjonen.

•	 Du må aldri skifte reagenser eller fylle tomme system-/RTU-flasker mens en prosess pågår. 

•	  Dette kan skade apparatet alvorlig.
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Advarsler – Vedlikehold og rengjøring

Problemløsning for varsel om fare

Advarsel!
Misbruk av nødåpningsfunksjonen og feil åpning av retorten
Skader på hender, armer og hode når retorten åpnes og/eller skader pga. sprutende reagenser!
•	 Du skal bare bruke den mekaniske nødåpningsfunksjonen hvis standard nødåpning (se kap. 7.4.1) ikke 

 virker og du absolutt må få tak i prøvene.
•	 Bruk	spesielle	verneklær,	hansker	og	vernebriller.
•	 Ta et godt tak i retortens bolthåndtak med hånden.
•	 Forviss deg om at ingen kroppsdeler befinner seg i retortelokkets åpningsområde.
•	 Retorten	kan	være	under	trykk.	Åpne	bolthåndtaket	svært	forsiktig	og	langsomt.

2. Sikkerhet

Dataark for materialsikkerhet kan fås fra leverandøren av kjemikaliene. 

Dataarkene finnes også på Internett:

http://www.msdsonline.com 

•	 Ikke	rengjør	apparatet	med	løsemidler	som	inneholder	aceton.	Det	må	ikke	komme	væske	i	de	innvendige	
delene av apparatet under bruk og rengjøring.

•	 Følg	produsentens	sikkerhetsanvisninger	når	du	bruker	rengjøringsmidler.	Følg	også	bestemmelser	som	gjel-
der for laboratoriet.

•	 Kondensatflasken	skal	kontrolleres	og,	om	nødvendig,	tappes	minst	én	gang	i	uken.

•	 Systemflaskene	og	Leica	RTU‑flaskene	skal	ikke	vaskes	i	oppvaskmaskin	–	beholderne	er	IKKE	oppvaskmaskinsikre.



17ASP6025 Tissue Processor

2.   Sikkerhet

2.3 Sikkerhetsanordninger på apparatet
ASP6025 vevsprosessor er utstyrt med en rekke sikkerhetsfunksjoner og programvarer med sofisti-
kerte kontrollmekanismer. De sørger for at prøvene forblir uskadet hvis det oppstår strømbrudd eller 
andre funksjonsfeil under infiltrasjonsprosessen og at infiltrasjonsprosessen fullføres som normalt.

Beskyttelse mot overtrykk
•	 Når	strømmen	er	avslått,	vil	luftpumpen	og	luftventilene	stå	i	sikkerhetsmodus	som	standar-

dinnstilling (retorte er ventilert, og trykk genereres ikke).
•	 Hvis	pumpen	ikke	stanses	i	riktig	øyeblikk	under	trykksettingen,	vil	en	separat	elektronisk	krets	

kutte strømforsyningen til pumpen. 
•	 I	tillegg	er	det	en	sikkerhetsventil	som	leder	all	overskuddsproduksjon	fra	luftpumpen	ut	i	

atmosfæren.
Beskyttelse mot overstrøm

•	 Apparatet	beskyttes	mot	overstrøm	både	ved	hjelp	av	hovedsikringen	og	de	separate	varme-
sikringene.

Beskyttelse mot overoppheting 
Det kommer opp en feilmelding, og all oppvarming stanses av mikroprosessorkontrollen dersom 
apparatet oppdager en av følgende tilstander:
•	 unormalt	høy	temperatur	(>75	°C),
•	 motstridende	resultater	fra	temperatursensorene
•	 feil	ved	en	eller	flere	varmekontrollkomponenter	
•	 Hvis	mikroprosessoren	ikke	klarer	å	bryte	oppvarmingsstrømmen,	vil	uavhengige	maskinva-

rekretser for temperaturbegrensning begrense temperaturstigningen til et trygt nivå.
•	 Hvis	temperaturbegrensningskretsene	ikke	virker,	vil	en	uavhengig	varmesikringskrets	koble	

ut strømmen til varmeelementene.

Beskyttelse mot overvakuum.

•	 Vakuumsystemet	kan	ikke	generere	en	farlig	vakuumtilstand.
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3. Apparatets komponenter og spesifikasjoner

3.1 Standard levering – pakkeliste
ASP6025 Tissue Processor finnes som to spenningsvarianter. De har ulikt innhold i standard leveranse.
Den landsspesifikke strømledningen må bestilles separat. Du finner en liste over alle strømledninger som er tilgjengelige for din 
enhet, i produktdelen på vår nettside www.LeicaBiosystems.com.
Kontroller leveransen mot pakkelisten nedenfor umiddelbart etter levering for å bekrefte at den er komplett.

Begge apparatvariantene av ASP6025 Tissue Processor har dessuten følgende tilbehør:
 Bestillingsnr.

1 Kurvholder 14 0476 34713
3 prøvekurver med lokk, håndtak, skillevegg og spiralinnsats 14 0476 34193
1 fylle- og tappeslange for ekstern fylling og tapping av reagenser 14 0495 44794
1 fylle- og tappeslange for ekstern tapping av parafin 14 0495 46467
7 RTU-flasker med deksel, plast 14 0495 43542
10 Systemflasker, plast 14 0495 43329
1 Kondensatflaske, plast 14 0495 43537
2 aktive kullfiltre (1 x allerede montert i apparatet) 14 0495 43860
3 parafinbad 14 0495 45423
1 Flensesett for tilkobling til ekstern ventilasjon 14 0495 43827
1 Molykote 111 smøremiddel, 100 g, for ventiler og o-ringer 14 0336 35460
1 Visp 14 0495 46070

230 V-variant bestillingsnr.
1 ASP6025 Tissue Processor basisinstrument 230 V 14 0495 43267

120 V-variant
1 ASP6025 Tissue Processor basisinstrument 120 V 14 0495 43268
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3.   Apparatets komponenter og spesifikasjoner

 Bestillingsnr.

1 parafinskrape, plast 14 0476 35923
1 Dryppbakke for reagensskap med systemflasker 14 0495 43593
1 silholder for retorte 14 0495 45243
1 vedlikeholdssett som består av: 14 0495 48279
 2 ekstra deksler for systemflasker 14 0476 39720
 9 O-ringer 14 0253 45880
 2 ekstra deksler for RTU-flasker 14 0495 44976
 1 reservepakning for deksel (sett med 10) 14 0461 36136
1 sett med klebeetiketter for systemflasker. Består av
 klebeetiketter i ulike farger 14 0495 45261
1  etikettsett for RTU-flasker. Består av 
 klebeetiketter i ulike farger med "Min–Max "14 0495 45262
1 stereoplugg 6,3 mm 14 6844 01005
1 sil til parafinstasjon 14 0495 43987
7 ekstra deksler for RTU-flasker 14 0495 44976
1 lokk til parafinstasjon 14 0495 44021
3 hullede brett for skuff 14 0495 43602
2 skillevegger for skuff 14 0495 43603
1 USB-minnepinne 14 6000 03467
1 trykt brukerhåndbok (engelsk, med språk-CD 14 0495 80200) 14 0495 80001
1 sekskantnøkkel, størrelse 3,0 14 0194 04764
1 rengjøringsverktøy for nivåsensorenes prismer 14 0495 47955
1 mikrofiberklut 14 0495 47736
1 vern for retortens nivåsensorer 14 0495 46048
1 DVD med trenings- og demoprogram 1495.10253

Standardlevering – pakkeliste (fortsettelse)

Du finner disse og annet tilbehør du har bestilt, i en egen eske.
Kontroller	 innholdet	 i	 leveransen	 nøye	 mot	 pakkelisten	 og	 følgeseddelen.	 Hvis	 noe	 ikke	 stemmer,	 må	 du	
 kontakte din lokale Leica-forhandler omgående.
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3. Apparatets komponenter og spesifikasjoner

3.2 Tekniske data
Nominell spenning:  To fabrikkinstallerte spenningsinnstillinger (kan ikke justeres av bruker): 
   120 V + 10 %   eller 
   230 V + 10 %
Nominell frekvens: 50–60 Hz 
Hovedsikringer: 2 smeltesikringer, 32 x 6,3 mm, UL-godkjent
	 	 	 •	 for	120	V;	T	15	A	125	VAC	
	 	 	 •	 for	230	V;	T	10	A	250	VAC
Nominell strøm: 1700 VA for begge versjoner
Mål (B x L x H) i mm: 680 x 750 x 1500
Vekt, ikke pakket:  maks. 210 kg
Vekt, pakket: maks. 235 kg
Driftstemperatur: +15 °C til +40 °C
Lagringstemperatur: +5 °C til +50 °C
Relativ luftfuktighet: 10 % til maks. 80 %, ikke-kondenserende
IEC 61010-1-klassifisering: Beskyttelsesklasse 1
   Forurensningsnivå 2
   Overspenningsinstallasjonskategori II:
Omgivelsestrykk: 740–1100 hPa
Driftshøyde over havet: maks. 2000 moh.
A-vektet støynivå: < 70 dB (A)
Lokale og eksterne alarm: 0-30 V DC/AC, 0-1 A
   2 tilkoblingspunkter for 6,3 mm stereo-plugg.
    Hver med isolert vekselkontakt 

(funksjonell både som normal,  
åpen og normal, åpen krets)

Parafinbeholdere
Smeltestasjon for parafin: 1
Antall parafinbad: 3
Volum: 4,9 l per parafinbad/5,0 l parafin smeltende stasjon
Smeltetid: i parafinstasjonen maks. 6,0 t, i parafinbad maks. 12,0 t
Temperatur: 50 til 65 °C (+6 K - 0 K)
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3.   Apparatets komponenter og spesifikasjoner

3.2 Tekniske data (fortsatt)

Retorte
Kapasitet: maks. 300 kassetter
Reagensvolum: 4,8 l (opp til påfyllingsnivået til 3. sensor, uten prøvefylling)
Temperatur (parafin): 50 °C til 65 °C (+6 K - –2 K)
Temperatur (behandling av reagenser):  romtemperatur eller 35 °C til 60 °C (+4 K / -2 K)
Temperatur (rengjøringsreagenser):  50 °C til 67 °C (+4 K - –0 K)

 
Generelt 
Systemflasker: 9 (i reagensskap)
RTU-flasker: 6 (i skuff)
Kondensatflaske: 1
Flasker med rengjøringsmiddel: 3 (ikke ekstra)
Maks. flaskevolum: 5,0 l
Forprøvekontroll: ON/OFF 

Systeminstallering
Passordstatus: Supervisor/operator 
Passordtype: Alfanumerisk, fritt valg
Reagenshåndteringsprogram (RMS): Skift mellom RMS og konsentrasjonsmåling
Programvaretilgangskontroll: ON/OFF 

Nettverksprotokoller som brukes
Remote Care bruker nettverksprotokollen TCP/IP og https (128-bit kryptert) på brukernivå. Det brukes ingen andre nettverks-
protokoller.
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3. Apparatets komponenter og spesifikasjoner

3.2 Tekniske data (fortsatt)

Maskinvare og programvare
•		 LCD-berøringsskjerm	med	farger.
•		 brukervennlig,	intelligent	programvare
•		 tre	USB-porter
•		 alarmsystem	med	to	eksterne	alarmkontakter
•		 passordbeskyttelse	for	administrator
•		 flere	prøvesikkerhetssystemer

Kapasitet
•		 20	programmer	som	kan	konfigureres	etter	ønske.	Hvert	program	består	av	inntil	12	reagens-	

og 3 parafinbehandlingstrinn
	 •		 Tid	per	programtrinn:	0	til	23	timer,	59	minutter
	 •		 Forsinkelse:	maks.	6	dager	
•		 opptil	300	kassetter	kan	behandles	samtidig
•		 tre	retorterengjøringsprogrammer
•		 9	interne	systemflasker
•		 6	RTU-flasker	i	skuffen
•		 3	parafinbad
•		 1	parafinstasjon	for	smelting	av	parafin
•		 1	kondensatflaske
•		 reagenstemperatur	kan	justeres	mellom	35–60	°C	
 eller romtemperatur avhengig av reagensen
•		 parafintemperatur	kan	justeres	mellom	50–65	°C
•		 rengjøringstemperatur:	62	°C	(etanol)	til	67	°C	(R-xylen)
•		 opptil	100	reagensnavn	i	minnet
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3.   Apparatets komponenter og spesifikasjoner

Følgende reagenser kan brukes i ASP6025:
Fiksativer
formalin 3,7 % (bufret og ubufret)
Dehydrering
100 % etanol 
etanol fortynnet med vann
99 % etanol (denaturert)
99 % isopropanol (brukes også som intermedium)
isopropanol fortynnet med vann
< 50 % metanol
Intermedium
xylen (eller xylenerstatninger)
99 % isopropanol
toluen 
rotihistol (basert på limonene) 
Roticlear (basert på alifatiske, nafteniske hydrokarboner) 
ST Ultra (basert på hydrokarboner) 
Neoclear (basert på trimetylbenzoyl)
ParaLast™
Parafinvoks
parafin som er godkjent for histologisk bruk

Reagenser for ekstern rengjøring
parafinfjerner fra Medite 
1 % HCl-etanol (basert på 70 % etanol)
overflaterengjøring for plast (Poliboy) 
Paraguard fra Polysciences
Reagenser for retorterengjøring (utvidet rengjøring)
desinfiseringsmidler basert på aqua dest. (f.eks. Incidin, Dextran 31 og Eodisin)

3.3 Kompatible reagenser

ASP6025 skal kun brukes sammen med de spesifiserte reagensene. Laboratoriet skal kontrollere rea-
genser og protokoller før bruk (dvs. behandling av pasientvev for diagnostikk) i henhold til lokale eller 
regionale akkrediteringskrav. Andre reagenser enn de som er oppgitt her, kan skade apparatkompo-
nentene alvorlig. 
Aceton, benzen, kloroform og trikloretan skal IKKE brukes.
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Fig. 2

2

8.1

513

15

19

7

4

24

17

14

11

9

6

1

16

22

21

310

203

18.1

12

12

9

23

23

5

25

18.2
8.2

3. Apparatets komponenter og spesifikasjoner

3.4 Oversikt



25ASP6025 Tissue Processor

3.   Apparatets komponenter og spesifikasjoner

1 - Grunnenhet – prosessormodul
2 - Grunnenhet – reagensskap
3 - Dekselklaff for parafinbadene
4 - Retortelokk
5 - Monitor
6 - Øvre, venstre dør
7 - Arbeidsplate
8.1  - Bolthåndtak for retorte
8.2 - Bryter til retortens frigjøringsmekanisme
9 - Skuff for RTU-flasker
10 - RTU-flasker med påfyllingstrakter
   (6-pakning)
11 - Nedre, venstre dør 
12 - Nedre, høyre dør 

Apparatets komponenter

3.4.1 Apparatkomponenter og tilbehør

13 - Aktivt kullfilter
14 - Kondensatflaske
15 - Systemflasker (9-pakning)
16 - Dryppbakke
17 - Smeltestasjon for parafinvoks
18.1  - Trakt for parafintapping
18.2 -  Trakt for reagensfylling
19 - Retorte
20 - Parafinbad (3)
21 - Prøvekurv
22 - Lokk for prøvekurv
23 - Hjul for å flytte apparatet
24 - Dekselklaff for aktivt kullfilter
25 - Lokk til parafinstasjon

Prøvene behandles i retorten av rustfritt stål (19) ved trykk-, 
vakuum- og temperaturbetingelsene som er valgt på forhånd.

I reagensskapet er det ni systemflasker (15) med maks. påfyl-
lingsvolum på 5 l. 
I tillegg er det seks RTU-flasker (10) i en egen skuff (9) på høyre 
side av apparatet.
(Mer informasjon finnes i kapittel 4.4.7, fig. 44).

Infiltrasjonsmodulen består av tre parafinbad, parafinstasjonen 
og retorten. 
Berøringsskjermen med USB-port på siden og de elektroniske 
komponentene befinner seg over infiltrasjonsmodulen.

Alle elektriske innganger og elektroniske grensesnitt er plassert 
på baksiden av apparatet (kapittel 3.4.2, fig. 3).

Kassettene som skal behandles, er lagret i tre kurver (21), som 
rommer opptil 100 kassetter hver. Hvis kurvene brukes med 
innsatser (spiraler), rommer hver kurv opptil 80 kassetter.
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3.4.2 Apparatets bakpanel – tilkoblingspunkter

Fig. 3

3. Apparatets komponenter og spesifikasjoner

5 - Monitor
26	 ‑	 Håndtak	for	å	flytte	apparatet
27 - USB-port (nedlasting/lagring)
28 - Nettverkstilkobling (LAN)
29 - USB-port 
30 - Tilkoblingspunkt for tastatur (K)

KUN	 opplærte	 Leica‑ansatte	 skal	 koble	 til	 tastatur/mus.	 Dette	 gjelder	 også	 nettverkstilkoblingen,	 som	 bare	
skal	brukes	sammen	med	RemoteCare	(servicediagnostikk).

31 - Tilkoblingspunkt for mus (M)
32 - Lokal alarmtilkobling
33 - Ekstern alarmtilkobling
36 - Strøminngang
37	 ‑	 Hovedbryter	(ON/OFF)
38 - Avtrekk

27
38

28 29 30 32 33 36 37 2626

5

31
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3.   Apparatets komponenter og spesifikasjoner

3.4.3 Apparatspesifikasjoner

•	 ASP6025	er	en	modulær	vevsprosessor	med	et	reagenshåndteringssystem	som	optimeres	av	
en integrert målesensor (etanolkonsentrasjon). Den støtter høy prøvekvalitet og bidrar til å 
redusere reagensforbruket.

 Konsentrasjonene av all etanol og isopropanol i prosessoren måles og vises i undermenyen 
REAGENT STATUS.

•	 ASP6025	kan	betjenes	ved	hjelp	av	kundespesifikke	eller	forhåndsinstallerte,	godkjente	infil-
trasjonsprogrammer.

•	 Det	finnes	13	forhåndsinstallerte,	ikke-redigerbare	behandlingsprogrammer	som	kunden	kan	
bruke til dette formålet. De inkluderer 3 programmer med autorotasjon, 5 programmer med 
xylen og 5 xylenfrie programmer. 

•	 20	behandlingsprogrammer	kan	konfigureres	fritt	med	inntil	15	trinn	(temperatur;	tid;	reagens;	
tre trykk/vakuum-alternativer).

•	 Hurtigstartsystemet	lar	deg	starte	hvert	infiltrasjonsprogram	direkte	fra	vinduet	FAVORITES 
(maks. 10).

•	 De	"tidsoptimerte"	infiltrasjonsprogrammene	bidrar	til	å	øke	labens	produktivitet	ved	å	redu-
sere infiltrasjonstidene betraktelig. De har enten xylen som intermedium, eller er xylenfrie. 
I sistnevnte tilfelle erstattes farlig xylen med isopropanol.

•	 Etanolkonsentrasjonen	måles	automatisk	med	de	forhåndsinstallerte	autorotasjonsprogram-
mene. Når konsentrasjonen synker under en terskelverdi, vises en melding som indikerer at det 
er på tide å skifte den brukte etanolen. Når den brukte etanolen skiftes, er den nye etanolen 
som føres inn i systemet alltid ufortynnet (100 % etanol). Dette betyr at man helt unngår 
tidkrevende fortynning og feilene som kan oppstå under denne prosessen. I tillegg unngår 
man kontakt og inhalering av løsemidlene.
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Apparatspesifikasjoner (fortsatt)

3. Apparatets komponenter og spesifikasjoner

•	 Antall	kassetter,	protokoller	og	dager	siden	forrige	utskiftning	samt	reagensene	som	skal	
skiftes, kan også vises i samsvar med laboratoriets vanlige timeplan for utskiftninger.

•	 Reagensene	skiftes	ved	å	trekke	ut	en	skuff	med	seks	RTU-flasker.	Flaskene	skiftes	deretter	raskt	
og greit uten at du må bøye deg, noe som ergonomisk sett er mer behagelig.

•	 En	egnet	påfyllingstrakt	gjør	det	mulig	å	bruke	både	Leica	RTU-flasker	og	kompatible	flasker	
på markedet.

Kun	RTU‑flasker	 fra	Leica	er	godkjent	 for	dette	apparatet.	Hvis	man	 likevel	bruker	andre	
flasker,	skal	kunden	PÅ	EGEN	HÅND	kontrollere	at	de	egner	seg	for	denne	bruken.	
(Informasjon om krav til temperatur og mål finnes på side 51 Advarsel.)

•	 Reagensene	kan	også	skiftes	via	infiltrasjonskammeret	ved	hjelp	av	en	apparatstyrt	prosess	for	
fylling og tapping fra systemet og RTU-flaskene, dvs. med en tilkoblet (reagens-)slange.

•	 Den	integrerte	parafinstasjonen	rommer	5	liter	smeltet	parafin,	som	er	klar	til	bruk.
•	 Parafinstasjonen	fyller	automatisk	parafinbad	som	tappes.
•	 Under	denne	prosessen	påviser	systemet	parafinbad	som	ikke	fylles	til	korrekt	nivå.	Parafinsta-

sjonen kompenserer for forskjellen automatisk. 
•	 Det	brukes	inntil	tre	parafinbad	for	vevsinfiltrasjonen.	De	kan	trekkes	rett	ut,	og	er	dermed	lette	

å fjerne ved rengjøring. 
•	 Brukt	parafin	pumpes	ut	via	infiltrasjonskammeret	ved	hjelp	av	apparatstyrt	tapping,	dvs.	med	

en tilkoblet (parafin-)slange.
•	 Den	interne,	avbruddssikre	strømforsyningen	til	ASP6025	hindrer	at	vevsprøvene	tørker	ut	eller	

skades på andre måter (f.eks. ved strømbrudd) ved å automatisk fylle retorten med en trygg 
reagens.

•	 Når	strømmen	kommer	tilbake,	tas	infiltrasjonsprogrammet	opp	igjen	og	gjennomføres	
 automatisk. 
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Apparatspesifikasjoner (fortsatt)

3.   Apparatets komponenter og spesifikasjoner

•	 Skadelig	reagensdamp	suges	kontinuerlig	tilbake	fra	infiltrasjonskammeret	til	apparatet	og	
filtreres selv etter at kammeret har blitt åpnet, f.eks. når man legger i kassetter eller kurver.

•	 All	løsemiddeldamp	føres	til	den	eksterne	vakuumekstraktoren	via	en	separat	utgang	på	
baksiden av apparatet. 

•	 Dekselet	til	infiltrasjonskammeret	har	et	vindu,	slik	at	brukeren	kan	kontrollere	påfyllingsnivået	
og prøvekurvene.

•	 Infiltrasjonskammeret	kan	romme	opptil	100,	200	eller	300	standardkassetter	avhengig	av	om	
det brukes med en, to eller tre kurver. 

•	 Denne	funksjonen	sikres	av	4	optiske	nivåsensorer	på	innsiden	av	infiltrasjonskammeret,	som	
har en maksimal kapasitet på 4,8 liter.

•	 Som	et	alternativ	kan	ASP6025	også	betjenes	med	reagensvolumer	på	3,8	eller	5	liter.	I	den	
første modusen kan operatøren velge å bruke en eller to kurver. I 5 liter-modusen kan man 
velge å bruke en, to eller tre kurver.

•	 RemoteCare-internettkoblingen	mellom	ASP6025	og	brukerstøtteteamet	sørger	for	optimal	
service takket være permanent overvåkning av apparatfunksjonene. 

•	 Infiltrasjonskammeret	har	enhånds	sikring	og	låseinnretning	med	nøkkel	slik	at	den	kan	åpnes	
(under en programsekvens) når omgivelsestrykket er nådd. 

•	 Brukergrensesnittet	finnes	på	flere	språk,	og	programflyten	vises	grafisk	(=	SMART	SCREEN). 
Det finnes tilgjengelig kontekstuell hjelp på Internett som forklarer alle menytrinnene.

•	 Tilgangen	til	apparatet	kan	avgrenses	på	flere	nivåer	via	et	passordbeskyttelsessystem.
•	 To	rengjøringsprogrammer	for	infiltrasjonskammeret	kan	suppleres	med	et	vannskyllingstrinn.
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4. Apparatoppsett

4.1 Pakke ut apparatet

•	 Plasser	transportkassen	(80) som apparatet er 
pakket i så nær det endelige installasjonsstedet 
som mulig.

	•	 Her	fjerner	du	først	remmene	(82) og deretter 
lokket (81).

Fig. 5

84

80

81

82
83

82

Åpne	pakken (fig. 5)

1  m

1  m

1  m

3  mASP6025
Boks

Fremside

Du trenger stor nok gulvplass for å pakke ut 
 apparatet. 
Avstanden til nærmeste vegg må være minst 1  m 
på siden og baksiden. 
Foran må avstanden være minst 3 m, for ASP6025 
rulles ned fra pallen i denne retningen.
Takhøyden må være minst 2,5 m, for emballasjen 
fjernes ved å trekkes oppover.

Fig. 4

85

•	 Viktig!

•	 	Det	skal	være	minst	TO	personer	til	å	løfte	eller	bære	apparatet.

•	 Emballasjen har to indikatorer (83, 84, fig. 5) som viser feil transportmåte. Kontroller dem først når appara-
tet	leveres.	Hvis	ett	av	merkene	er	rødfarget,	har	ikke	pakken	blitt	håndtert	som	foreskrevet.

•	 Noter i så fall dette i fraktdokumentene og undersøk om det er skader på forsendelsen!
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4.   Apparatoppsett

Fig. 6

Fig. 7

89

88

90

86

85

87

Fjerne transportforankringene

Pakke ut apparatet (fortsettelse)

•	 Ta	først	den	ekstra	RTU-flasken	(10) ut av transportbeskyt-
telsen.

•	 Ta	ut	de	to	transportbeskyttelsene	(86) av skum (fig. 6).

•	 Deretter	må	du	fjerne	den	ytre	delen	av	emballasjen	(85) fra 
pallen (87) ved å trekke den oppover.

Pakke ut og fjerne tilbehøret
•	 Esken	(89) inneholder tilbehøret som ennå ikke er installert 

i apparatet. 
 Sett den forsiktig til side.

•	 Fjern	deretter	resten	av	det	formstøpte	skummaterialet	(90) 
på fremsiden av pallen (fig. 7).

•	 Fjern	deretter	støvbeskyttelsen	i	plast	(88) forsiktig fra ap-
paratet.

10

Sørg for å lese utpakkingsinstruksjonene før 
du pakker ut apparatet. De er festet på utsi-
den av transportemballasjen.
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4. Apparatoppsett

Sette opp rampenPakke ut apparatet (fortsettelse)

Fig. 8

93

92

94

91

91

•	 Trekk	 ut	 de	 to	 skinnene	
(91) til rampen under ap-
paratet ved å trekke dem 
fremover (fig. 8).

91

•	 Fest	skinnene	på	høyre	og	
venstre side med panelet 
(92) i sporet (93) til pallen, 
slik at skinnene er i flukt 
med treplaten (94) som 
holder apparatet (fig. 9).

95

95

Fig. 10

Fig. 9

•	 Når	du	gjør	dette,	må	du	passe	på	at	platen	(92) er mellom 
de to skruene (95) i sporet. Disse skruene gjør at skinnen 
ikke kan forskyves sidelengs.

97 96

 

•	 Spaken	må	peke	oppover	for	at	dette	er	mulig.

•	 Frigjør	deretter	bremsespaken	
(97) på de to fremste transport-

hjulene (96) slik at apparatet kan 
flyttes (fig. 10).
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4.   Apparatoppsett

Pakke ut apparatet (fortsettelse) Skyv apparatet av pallen (fig. 11.3)

Fig. 11.3

•	 Hold	baksiden	av	ASP6025	
godt fast i begge håndta-
kene (26).

 (fig. 11.2)

•	 Når	apparatet	er	trillet	ned	
fra pallen, kan det flyttes til 
den endelige plasseringen.

Illustrasjonene til høyre og ven-
stre viser hvordan apparatet skal 
holdes når det trilles av pallen via 

rampen.

•	 Når	 apparatet	 er	 satt	 på	
plass, må bremsene på 
hjulene aktiveres igjen.

 Det gjør du ved å skyve 
spaken (97) (detalj i fig. 10) 
nedover igjen.

•	 Når	 ASP6025	 trilles	 ned	
av pallen, skal du støtte 
apparatet ved å holde i de 
ytre, øverste hjørnene med 
begge hender (fig. 11.1).

Fig. 11.1 Fig. 11.2

Forsiktig!
Hjulene	på	apparatet	triller	veldig	lett.	ASP6025	veier	210	kg	uten	emballasje!
Det trengs derfor minst TO personer til å holde apparatet når det rulles av pallen via rampen.

26

26
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4. Apparatoppsett

Pakke ut apparatet (fortsettelse)
Installere skjermen

•	 Skjermen	 (5) er pakket inn i en støvbeskyttelse av plast 
(109), og ligger med skjermsiden ned i en formstøpt skum-
polstring (98) ved siden av retorten (fig. 12).

107 107

Fig. 12

109

Fig. 14

98

102

5108

•	 Ta	først	ut	de	to	skumdelene	(107) ved siden av braketten 
(fig. 12). Fjern deretter støvbeskyttelsen.

•	 Før	du	skrur	skjermen	på	braketten	bør	du	kontrollere	at	de	
tre tilkoblingspunktene (102) (strømforsyning, USB-port og 
skjermkabel) på bunnen av skjermen er festet riktig (fig. 14).

•	 Det	er	 festet	en	 liten	plastpose	på	baksiden	av	braketten	
(101). Posen inneholder fire skruer med kompatible un-
derlagsskiver (100) (fig. 13). En kompatibel sekskantnøkkel 
i størrelse 3 (104, fig. 16) er også inkludert i leveransen.

100

101

Fig. 13

98

5
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4.   Apparatoppsett

Fig. 15

Fig. 16

•	 Fest	 skjermen	 til	 braketten	ved	å	 skru	 skruene	 fast	 i	 de	
originale, gjengede hullene (108) som er boret på baksiden.

•	 Stram	skruene	(100) jevnt, men ikke for fast, med unbra-
konøkkelen i størrelse 3 (104) som følger med (fig. 16).

•	 Fjern	til	slutt	den	formstøpte	skumpolstringen	(98) ved å 
løfte den av skjermen.

101

103

Pakke ut apparatet (fortsettelse) Installere skjermen

•	 For	å	gjøre	dette	må	du	løfte	skjermen	ut	av	skumpolstringen	
og sette den med hakket (103) på baksiden i den tilhørende 
braketten (101) (fig. 15). Hold skjermen godt fast i denne 
stillingen.

•	 Fjern	deretter	skruene	(100) og underlagsskivene fra plast-
posen. Disse skruene brukes til å feste skjermen på braketten 
(101).

100

104

101
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4. Apparatoppsett

Pakke ut apparatet (fortsettelse) Fjerne transportforankringene

•	 Etter	at	du	har	installert	skjermen,	må	du	fjerne	alle	trans-
portforankringene (teip og skumdeler).

•	 Fjern	først	forsiktig	alle	de	blå	teipstrimlene	(105) som sikrer 
apparatets skuff og dører.

105

Fig. 17

9

Fig. 18

•	 I	retorten	må	du	også	ta	av	teipstrimmelen	(105) som sikrer 
dekselet til nivåsensorene (fig. 19).

•	 Åpne	deretter	skuffen	(9) og ta ut alle skumdelene som ligger 
der (fig. 18). Fjern også de seks mørkegrå, formstøpte delene 
(106) fra RTU-flaskehalsene.

Fig. 19

106

19

19

105

9

•	 Ta	teipen	(105) av lokket til retorten (19) (fig. 17).

105
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4.   Apparatoppsett

4.2 Grunnenhet/maskinvare

Fig. 20

•	 Brukeren	har	ansvar	for	å	sørge	for	at	et	kompatibelt	elektromagnetisk	miljø	opprettholdes	
slik at apparatet kan fungere på tilsiktet måte.

•	 Apparatet	krever	et	installasjonsområde	på	ca.	700	x	800	mm.
•	 Underlaget	må	ha	tilstrekkelig	belastningskapasitet	og	være	stivt	nok	til	å	tåle	vekten	av	

apparatet.
•	 Relativ	fuktighet	kan	være	maks.	80	%	(ikke-kondenserende).
•		 Romtemperaturen	må	ligge	på	mellom	+15	°C	og	+40	°C.
•	 Høyde:	maks.	2000	moh.
•	 Omgivelsestrykket	skal	være	740-1100	hPa.
•	 Apparatet	er	kun	utformet	for	innendørs	bruk.
•	 Strømforsyningen	må	være	innenfor	område	for	lengden	til	strømledningen.	Det	er	ikke	

tillatt å bruke skjøteledning.
•	 Apparatet	SKAL kobles til en jordet kontakt. 
•	 Bruk	bare	en	av	de	medfølgende	strømledningene	som	er	utformet	for	den	lokale	strøm-

forsyningen.
•	 Unngå	vibrasjoner,	direkte	sollys	og	kraftige	temperaturvariasjoner.

4.2.1 Krav til installasjonsstedet

FORSIKTIG!
Kjemikaliene som skal brukes i ASP6025 er lettantennelige og helsefarlige.
Installasjonsstedet	 skal	 derfor	 være	 godt	 ventilert	 og	må	 ikke	 inneholde	 åpen	 ild.	 Rommet	 hvor	 apparatet	
plasseres, skal ikke brukes som permanent oppholdsrom for personer. I motsatt fall må det utstyres med et 
 avtrekkssystem.
Installasjonsstedet skal beskyttes mot elektrostatisk utladning.
Apparatet må settes slik at støpselet og hovedbryteren på apparatets bakside (fig. 3, element 37) alltid er lett 
tilgjengelig.
Ikke bruk maskinen i rom der det er fare for eksplosjoner.
For	å	sikre	at	apparatet	fungerer	som	det	skal,	må	det	være	minst	10	cm	avstand	mellom	apparatet	og	vegger/
møbler.

Når du har pakket ut apparatet, skal det bare håndteres ved hjelp av hånd-
takene (26) på baksiden (fig. 3) for å flytte det til den endelige plasseringen. 
Deretter må bremsene på hjulene settes på. 
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4.3 Installere røret for ekstern avtrekksluft (ekstrautstyr)

Produsenten har utformet apparatet slik at det kan 
kobles til en ekstern avtrekksenhet. Standardleveringen 
inneholder "flensesett for ekstern ventilasjon" for dette 
formålet.
Du gjør dette ved å sette apparatet slik at avløpsslan-
gen kan kobles til den eksterne avtrekksenheten.

Det aktive kullfilteret som følger 
med, må fortsatt brukes selv om ap-
paratet kobles til en ekstern avtrekk-
senhet.

Flensesettet (fig. 21) består av avløpsslangen (74)  
(Ø	=	50	mm)	og	avløpsflensen	(75). 

Monter først avløpsflensen. Slik gjør du det:
•	 Bruk	 en	unbrakonøkkel	 i	 størrelse	 3	 (76) for å 

løsne og skru løs de fire sekskantskruene (77) på 
apparatets bakdeksel (fig. 22).

Ikke løsne NOEN av de andre skruene! 
Dette kan skade apparatet.

•	 Pass	på	at	du	ikke	fjerner	vifteplaten	(78);	Platen	
SKAL stå under flensen.

Fig. 21

Fig. 22

75

74

76

77

77

78

4. Apparatoppsett
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•	 Fest	avløpsflensen	(75) til vifteplaten (78 i fig. 22) 
og fest den med skruene som holdt platen.

•	 Skru	 først	alle	fire	 skruene	 (77) løst inn. Stram 
dem deretter diagonalt med unbrakonøkkelen i 
størrelse 3 (76) til tiltrekkingsmomentet er 0,5 Nm 
(fig. 22 og 23). Pass på at vifteplaten og flensen er 
i flukt med hverandre.

Installere røret for ekstern avtrekksluft (fortsettelse)

Fig. 23

Fig. 24

•	 Fest	 den	 ene	 enden	 av	 avløpsslangen	 (74) på 
flensrøret (79, fig. 23) som peker oppover, og skyv 
slangen ned så langt som mulig (fig. 24).

•	 Koble	til	slutt	den	andre	enden	av	avløpsslangen	
til den eksterne avtrekksenheten.

75

76
79 7777

74

4.   Apparatoppsett
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4. Apparatoppsett

Fig. 26

4.4 Tilkobling av strømforsyningen

Elektriske koblinger på baksiden av maskinen.

Klebeetikett med nominell sikringsstrøm 

Kontroller typeskiltet på baksiden av apparatet for å forvisse deg om at det leverte apparatet er utformet for å 
klare den påkrevde spenningen.
Dersom maskinen kobles til en annen nettspenning enn den er beregnet for, kan det oppstå alvorlig skade. 
Maskinens nettspenning er fabrikkinnstilt og KAN IKKE endres av brukeren.

Forsiktig! 
Følg instruksjonene nedenfor nøye for å hindre skader på apparatet.
120 V-versjonen av apparatet (REF 14 0495 43268) krever elektrisk strømforsyning med sikring på minst 20 A.
Maskinen	MÅ	kobles	til	en	jordet	nettkontakt.	Støpselet	skal	være	lett	tilgjengelig	slik	at	det	kan	trekkes	ut.
Apparatet leveres med et sett ulike strømledninger. Bruk bare strømledningen som passer til den lokale strøm-
forsyningen (utgang).
Ikke bruk skjøteledning!

37

39
36

32 33
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4.4.1 Retorte

4.   Apparatoppsett

Fig. 27

To typer retortelokk (4, fig. 2)	er	tilgjengelige	for	ASP6025.	Åpningsmekanismen	for	retortelokket	er	forskjellig	
mellom den eldre variant 1 og den nyere variant 2. 

•	 For	å	åpne	retorten	vrir	du	det	svarte	håndtaket	(8.1) på retortelokket (4) fremover (pil i fig. 27). Lokket åpner seg oppover.

Hold	avstand	når	du	åpner	retortelokket,	særlig	hvis	reagensene	er	varme.	Unngå	også	å	puste	inn	dampen.

Variant 2 Variant 1

8.14

1

8.1

2

4
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4. Apparatoppsett

Retortelåsing
•	 Retorten	låses	automatisk	når	et	program	startes.
•	 Du	åpner	den	ved	å	trykke	på	bryteren	til	frigjøringsmekanismen	(8.2) under skjermen (fig. 29). 
•	 En	meldingsboks	vises	på	skjermen;	Du	må	legge	inn	YES for å bekrefte at retorten skal låses opp mens prosessen pågår.
•	 Når	YES-knappen er trykket inn (fig. 29), suges reagensdampen ut og filtreres, og væskenivået i retorten synker. 

•	 Prosessen	fortsetter	hvis	du	trykker	på	NO.

Fig. 28 

På instrumenter med retortelokk variant 1 vil tappen nå (43, fig. 28) låse opp håndtaket, og retorten kan åpnes. 
På instrumenter med retortelokk variant 2 foregår den automatiske opplåsingen inne i instrumentet.

Variant 2 Variant 1

 8.1

43

 8.1
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4.   Apparatoppsett

•	 Fortsett	prosessen	etter	at	du	har	åpnet	 retorten	ved	å	 sette	håndtaket	 tilbake	 i	 låseposisjonen	 (fig. 28). Trykk deretter på 
CONTINUE-knappen på skjermen. 

Fig. 29

 

8.2

Låst Åpen

Både nødopplåsningsfunksjonen for instrumenter med retortelokk variant 1 og prosedyren dersom det blir 
 nødvendig med nødåpning av instrumenter med retortelokk variant 2, beskrives i kap. 7.4 – Nødåpner.
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4. Apparatoppsett

Fig. 30

41

42

Fest den magnetiske vispen (41) til aksen i 
bunnen av retorten. La det lille hullet  

peke oppover.

Sett silen (42) i tappeåpningen i bunnen av 
retorten.

Hver gang et program startes (unntatt i CONCENTRATION-
modus, se kapittel 5.1.2), vises det først en melding hvor du må 
bekrefte oppstarten.
Avhengig av hvor mange kurver som er lagt i retorten, kan du 
velge påfyllingsvolumet i dialogboksen ved å trykke på den 
tilsvarende knappen (fig. 31).

•	 Det	finnes	tre	nivåsensorer	(40.1–40.3) for dette formålet 
(fig. 31). De er plassert bak dekselet (40) på retortens bak-
deksel.

•	 Den	øverste	sensoren	(40.4) hindrer at retorten blir overfylt 
eller oversvømt.

40.1

40.2

40.3

40.4

Retorte (fortsettelse)

Fylle retorten opp til sensor 40.1

Fylle retorten opp til sensor 40.2

Fylle retorten opp til sensor 40.3

Nivåsensorer (til venstre i fig. 31)

Fig. 31

Valgknapper

Påfyllingsnivå-
sensorer 40

Det er påbudt å sette inn den 
magnetiske vispen før du starter 
et infiltrasjonsprogram!
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4.4.2 Arbeidsplate

•	 Til	høyre	for	retorten	(foran	skjermen)	er	det	en	arbeidsplate	
i rustfritt stål (45) hvor du kan sette de klargjorte prøvene 
(fig. 33). Du kan også sette kurvene som tas ut av retorten 
her.

•	 Det	anbefales	at	du	dekker	arbeidsplaten	med	cellulose.

4.   Apparatoppsett

Aktivt kullfilter 

Fig. 32

•	 Åpne	klaffen	(24) bak retortelokket for å sette inn / skifte ut 
det aktive kullfilteret (13).

24

13.1

13

•	 Skyv	filteret	 inn	 så	 langt	 som	
mulig mens håndtaket peker 
fremover i pilens retning, som 
vist i fig. 32.

•	 Du	 kan	 skrive	datoen	 for	 når	
filteret ble satt inn på fremsiden 
av etiketten (13.1).

Fig. 33

45

Filteretikett med ordrenummer og plass til å 
skrive datoen da filteret ble satt inn

Det aktive kullfilteret er bare et ekstra tiltak 
for å redusere skadelig damp i området rundt 
apparatet til et minimum. Ventilasjon av rom-
met er påkrevd uansett. Filteret skal skiftes ut 
hver 30. dag.



46 Brukerhåndbok V 2.9 RevU - 07/2019  

4. Apparatoppsett

4.4.3 Prøvekurver

•	 Fig. 34 viser standardkurven av rustfritt stål (48) fylt med 
prøvekassetter.

•	 Skillespiralen	(46) brukes for å stille kassettene på nøyaktige 
rekker i kurven. 

 Skillepiralen vises i den nedre delen av fig. 34 sammen med 
platen som brukes for å plassere den i metallkurven.

•	 Som	skillespiralen	 viser,	 kan	 standardkurven	 fylles	med	
opptil 80 prøvekassetter.

 Uten skillespiralen kan kassettene pakkes tettere, slik at 
kurven kan romme opptil 100 kassetter.

•	 Hver	metallkurv	har	et	bevegelig	håndtak	(49) (kan svinges 
til siden), som brukes for å få kurven inn og ut av retorten.

•	 Inntil	tre	kurver	kan	plasseres	i	retorten	og	behandles	sam-
tidig. 

•	 Det	finnes	også	en	stor	kurv	som	er	laget	av	rustfritt	stål	på	
samme måte.

•	 Den	er	vist	i fig. 35 med lokket på (47).
 Dette lokket er det samme som det som også brukes for 

standardkurven. Det settes på kurvene etter at de er fylt, 
som vist i figuren.

•	 Opptil	300	standardkassetter	får	plass	i	den	store	kurven.

Fig. 34

Fig. 35

46

47

49

48

49

Kun helt rengjorte kassettkurver skal brukes 
ved behandling av pasientvev!
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4.   Apparatoppsett

4.4.4 Skjerm •	 ASP6025	programmeres	og	betjenes	via	en	LCD-berørings-
skjerm i farger.

•		 En	skjermsparer	slår	av	skjermen	hvis	brukeren	ikke	trykker	
på tastene i løpet av 30 minutter. Trykk på hvilken som helst 
del av berøringsskjermen for å gjenopprette skjermen. 

 Etter at skjermbildet er gjenopprettet, vil ikke skjermen 
kunne brukes på et par sekunder for å unngå tilfeldig akti-
vering av taster.

•	 Berøringsskjermen	er	festet	til	en	stabil	base	med	fire	skruer.	
Alle tilkoblingspunktene er beskyttet slik at de ikke kommer 
i kontakt med reagenser. Selve berøringsskjermen tåler alle 
reagensene som brukes i apparatet. Du bør likevel unngå at 
de kommer i kontakt med hverandre. Tørk opp reagenssøl 
umiddelbart!

USB-port
Baksiden av skjermen med festeanordning  

og USB-port
•	 På	 den	 venstre	 siden	 av	

berøringsskjermen (sett 
forfra) er en USB-port (50) 
hvor brukeren kan lagre 
eller laste data til og fra en 
USB-minnepinne.

50

•	 Hvis	USB-porten	ikke	brukes,	bør	den	lukkes	med	plastdek-
selet (51) for å hindre at reagenser kan komme inn.

51

52

Fig. 36

Det er påbudt å kontrollere om USB-minne-
pinnen inneholder virus før du setter den i!

En liten plate (detalj, element 52) med serie-
nummeret til apparatet er festet til konsollen 
hvor USB-porten er plassert.
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Fig. 39

•	 Du	må	trekke	ut	parafinstasjonen	når	den	skal	fylles.	Den	har	et	deksel	(55) 
for å få bedre varmeisolasjon og sprutbeskyttelse. Dekselet har to hull, slik 
at det skal bli lettere å ta det av.

53

4.4.5 Parafinstasjon •	 Parafinstasjonen	(54) er plassert bak den venstre døren (53) på apparatet 
(under retorten) (fig. 37). Den sørger for at parafinbadene alltid har tilgang 
på tilstrekkelig fersk, flytende parafin. Kapasiteten er på 5,0 l flytende 
parafin.

•	 To	merker	på	innsiden	av	stasjonen	viser	det	laveste	påfyllingsnivået	når	
stasjonen fylles med pelleter eller flytende parafin (fig. 38). Nivået må ikke 
synke under disse merkene.

56

55

4. Apparatoppsett

Fig. 37

56
Forstørret detalj: 
Sil i parafin-
stasjonen

54

Fig. 38

Øvre merke: 
Laveste påfyllingsnivå når 
 pelleter fylles på for smelting.

Nedre merke: 
Laveste påfyllingsnivå ved 
påfylling av flytende parafin.

Fig. 40

•	 Parafinstasjonen	kan	fylles	med	parafinpelleter	eller	flytende	parafin.	Hvis	
den fylles med pelleter, er smeltetiden ca. 6,0 t.

•	 Kontroller	og	rengjør	silen	(56) ukentlig.

Hvis	parafinstasjonen	har	blitt	 trukket	ut,	 vises	dette	med	
en rød kantlinje (fig. 40) på SMART-skjermen.
Signallampen nederst til høyre for ikonet vil også bli rød.
Gå langsomt og forsiktig frem når du trekker ut stasjonen 
– den skal aldri rykkes ut. Parafinen innvendig er flytende 
og varm, og kan forårsake forbrenninger. Dekselet er også 
varmt. Bruk derfor alltid hansker!
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4.   Apparatoppsett

4.4.6 Parafinbad

•	 Apparatet	har	tre	oppvarmede	parafinbad	(58), som hver 
har en makskapasitet på 4,9 l flytende parafin.

•	 De	befinner	seg	bak	en	klaff	(57) over reagensrommet med 
systemflaskene (15). 

 Du kommer til klaffen ved å åpne de to nedre pleksiglassdørene  
(11 og 12).

•	 Hvert	enkelt	parafinbad	kan	trekkes	ut	for	påfylling	(fig. 41), 
og kan også tas ut for rengjøring.

Fig. 41

11
57

58

15

58 58

•	 Badene	kan	fylles	med	flytende	parafin	manuelt	eller	fra	pa-
rafinstasjonen. De kan også fylles med pelleter. Smeltetiden 
vil da være ca. 720 min.

58

Forsiktig!
Prøv aldri å fjerne voksbadene med makt når 
apparatet er kaldt. Dette kan skade apparatet.

Forsiktig!
Gå langsomt og forsiktig frem når du trekker 
ut et parafinbad – det skal aldri rykkes ut. Pa-
rafinen innvendig er flytende og varm, og kan 
forårsake	forbrenninger.	Håndtakene	og	deks-
lene er også varme. Bruk derfor alltid hansker, 
og gå forsiktig frem.



50 Brukerhåndbok V 2.9 RevU - 07/2019  

Fig. 43

60.1 

60.2

•	 Når	du	 trekker	ut	badet,	kan	 frontdekselet	 (til	 venstre	på	
bildet) (60.1) brettes opp (fig. 43) slik at påfyllingen og 
rengjøringen blir lettere.

56
60.2 •	 Det	andre	dekselet	(til	høyre	på	bildet)	(60.2) kan også flyttes 

og tas ut for å rengjøres (fig. 43, nedenfor).

•	 Hvert	parafinbad	har	en	 sil	 (56), på samme måte som i 
parafinstasjonen, for å beskytte parafinrørene mot konta-
minering.

4. Apparatoppsett

•	 Alle	parafinbadene	har	to	håndtak	(59), slik at de kan trekkes 
ut og bæres. 

 To bevegelige deksler (60.1  og 60.2) gir bedre varmeisola-
sjon og hindrer at den flytende parafinen skvulper ut når 
badet trekkes ut (fig. 43).

59

60.1 60.2

•	 Hvis	et	parafinbad	har	blitt	trukket	ut,	vises	dette	med	en	
rød kantlinje (fig. 42) og signallampen ved badet lyser rødt.

 Hver signallampe blir også rød hvis den konfigurerte tem-
peraturen ikke nås eller smeltetiden ennå ikke er nådd.

Fig. 42

Forsiktig!
Parafinen i badet er flytende og varm og kan 
forårsake	forbrenninger.	Håndtakene	og	deks-
lene er også varme. Bruk derfor alltid hansker, 
og gå forsiktig frem.
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4.   Apparatoppsett

4.4.7	 Skuff	med	RTU‑flasker •	 Skuffen	(9) med opptil seks RTU-flasker (10) må trekkes helt 
ut ved å trekke den fremover slik at den ikke glir tilbake. Hvis 
ikke kan det oppstå personskader.

Fig. 44b

•	 Hver	av	de	seks	RTU-flaskene	har	en	påfyllingstrakt	(61) som 
er koblet til apparatet via en spiralslange (63). 

9

10

61

•	 Hvis	du	har	fjernet	en	RTU-flaske,	plasserer	du	påfyllingstrak-
ten (61) i det tilhørende hullet (62) i gitteret på bunnen av 
skuffen (fig. 45).

RIKTIG 



FEIL

•	 For	å	 skifte	ut	RTU-flasken	 trekker	du	koblingsstykket	 til	
sugeslangen på håndtaket (61) loddrett ut av RTU-flasken 
mens du holder det kjegleformede pumpehodet ned mot 
flaskehalsen. Fjern den uønskede RTU-flasken og skift den 
ut med en ny (i skuffen!)

Detalj,  
fig. 44a

61

62

63

63

Fig. 45

Fig. 44

Klistremerke 
på	skuffen

108

Skuffen	er	svært	tung	når	den	er	fullastet.	Vær	
derfor forsiktig når du åpner og lukker den.
Du	skal	ALDRI	 lene	deg	på	skuffen	når	den	er	
trukket ut. Apparatet kan vippe fremover slik 
at det skades, eller det kan forårsake person-
skader. 

Før påfyllingstrakten loddrett på de nye flas-
kene, og pass på at den er skjøvet helt ned til 
bunnen av flasken. Påfyllingstrakten må ligge 
i flukt med flaskehalsen (se detalj til venstre 
i fig. 44a). Plasser alltid luftledningen over 
væskekoblingen	 (63)	 slik	 at	 luftledningen	
(108) ikke bøyes eller brettes. 
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4. Apparatoppsett

Skuff	med	RTU‑flasker	(fortsettelse)

Fig. 47

•	 Det	høyre	hjørnet	av	skuffen	har	en	plugg	(fig. 47) for å tappe 
overflødig reagens eller reagenssøl på en enkel måte. Skuffen 
bør rengjøres etterpå.

Lukket plugg

Åpen	plugg64a

64b

Fig. 46

10

•	 Det	følger	7	RTU-flasker	(10) med apparatskuffen (fig. 46)
 - 6 for vevsinfiltrasjon
 - 1 for rengjøringsprosessen (utvidet rengjøringsprogram med rengjøringsmiddel)
 Hver beholder har en skrueplugg.
•	 Hver	beholder	har	en	maksimal	kapasitet	på	5	l.

Detalj, fig. 47a

Kun	RTU‑flasker	fra	Leica	er	godkjent	for	dette	apparatet.	Hvis	man	likevel	bru-
ker	 andre	 flasker,	 skal	 kunden	 PÅ	 EGEN	 HÅND	 kontrollere	 at	 de	 egner	 seg	 for	
denne bruken. 
(Informasjon om krav til temperatur og mål finnes på side 51 - Advarsel.)

Viktig!
Hold	alltid	pluggen	(fig. 47a, detalj,  element 
64a) lukket.
Pluggen (fig. 47a, detalj, element 64b) skal 
bare	åpnes	i	forbindelse	med	rengjøring.	Hvis	
ikke kan brennbare reagenser ende opp i var-
meelementet til parafinbadene og antennes.
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Skuff	med	RTU‑flasker	(fortsettelse)

Høyde (maks.): 350 mm
Høyde (min.): 245 mm
Bredde (maks.): 200 mm
Bredde (min.): 155 mm
Dybde (maks.): 180 mm
Dybde (min.): 135 mm

4.   Apparatoppsett

Tillatte	mål	for	RTU‑flasker	i	skuffen:
Flaskehalsdiameter
Ytre (maks.):  54 mm
Ytre (min.):  38 mm
Indre (maks.): 44 mm
Indre (min.):  27 mm

•	 RTU-skuffene	vises	i	et	eget	område	i	skjermbildet	SMART 
SCREEN. De har betegnelsen "D1" til "D6" (fig. 48).

•	 RTU-flaskene	kan	dessuten	tappes	ved	hjelp	av	det	eksterne	
tappesystemet.

•	 Slangen	til	det	eksterne	fylle-	og	tappesystemet	kan	også	
lagres i skuffen.

Fig. 48

Hvis	det	brukes	andre	RTU‑flasker	 i	 skuffen	enn	de	 som	er	 installert	av	Leica,	må	de	være	 formstabile	og	 tåle	
 følgende reagenser og temperaturer.
For	rengjøringsmidler:	temperatur	inntil	71	°C.	
For	prosessreagenser:	temperatur	inntil	64	°C.	
Målene	må	ikke	være	større	eller	mindre	enn	de	som	er	oppgitt	nedenfor.
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4.4.8 Reagensskap med systemflasker •	 De	ni	hvite	systemflaskene	av	plast	(15) er plassert sammen 
med den blå kondensatflasken (14) i reagensskapet under 
de tre parafinbadene (fig. 49). 

Fig. 49

4. Apparatoppsett

1514

Fig. 50

Når en reagens har blitt tildelt en systemflaske, vises dette på 
skjermen.

Fig. 51

•	 Alle	systemflaskene	(15) har en maksimal kapasitet på 5  l . 
 Påfyllingsnivåene for påfylling med 3,8 l og 5,0 l er preget 

inn på fremsiden av hver beholder.
•	 Når	du	setter	 inn	en	systemflaske,	må	du	alltid	 sørge	 for	

at låseringen (35) er strammet og at koblingsporten (65) 
klikker riktig på plass sammen med o-ringen (65.1).

65.1

65

Smør o-ringen (65.1) regelmessig 
med Molykote-fett for pakningsringer 
(følger med leveransen).

11
12

15

35

•	 Du	kommer	til	systemflaskene	ved	å	åpne	de	to	nedre	plek-
siglassdørene (11 og 12).

•	 Systemflaskene	har	betegnelsen	"S1" to "S9" og står sam-
men i et eget område på skjermen (fig. 50). Kondensatflas-
ken kalles "C", og står til venstre.

Forstørret detalj: Tilkobling av 
systemflasken

Bare systemflasker fra Leica kan benyttes.

Så snart trykkpunktet er overskredet, kjenner 
du tydelig at den klikker på plass. Dette sikrer 
at flasken passer perfekt i reagensskapet.
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4.   Apparatoppsett

•	 Dryppbakken	 (16) er plassert under reagensskapet. Den 
samler opp reagenser som har rent over eller blitt sølt ut slik 
at det ikke kan oppstå forurensing i eller under apparatet. 
Volumet er ca. 5 l.

•	 Kontroller	dryppbakken	 (16) regelmessig for å se om det 
finnes tegn til reagenslekkasje. Det gjør du ved å trekke ut 
skuffen med håndtaket (fig. 53) og tømme den ved behov.

Reagensskap med systemflasker (fortsettelse)

4.4.9 Dryppbakke

16

Fig. 53

Kondensatflaske

•	 Kondensatflasken	(14, fig. 52) har akkurat samme form og 
tilkoblingsdesign som systemflasken. Forskjellen er at den 
er laget av blå plast.

•	 Den	samler	opp	kondensat	som	dannes	i	systemet.	Maksi-
mumsnivået er merket av på fremsiden.

•	 Kontroller	og	tøm	kondensatflasken	regelmessig	(en	gang	i	
uken) (se kapittel 6.2.2).

Fig. 52

14

Avhend løsemidler på forsvarlig måte og i 
samsvar med lokale bestemmelser og ret-
ningslinjene for håndtering av avfall for sel-
skapet eller institusjonen.
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4.4.10 Klebeetiketter for systemflasker og RTU-flasker

4. Apparatoppsett

Standardpakken med ASP6025 inneholder to sett klebeetiketter.
Inkluderer:
•	 20	etiketter	for	systemflaskene	i	reagensskapet
•	 10	etiketter	for	RTU-flaskene	i	skuffen

Etiketter for systemflasker (fig. 54)

Etikettene for systemflaskene kommer i åtte ulike farger. 
Fargene er tilpasset den valgbare fargepaletten til de enkelte 
reagensgruppene i apparatet.
Etikettene (72) festes på fremsiden av systemflaskene (15), 
som vist i fig. 55. 
Overflaten	til	systemflaskene	må	være	ren	og	tørr;	sett	deretter	
på etiketten og trykk hardt – særlig langs kantene.
Etikettene tåler reagensene som brukes i apparatet.
På etiketten kan du notere stasjonsnummeret og datoen for 
når reagensen som er spesifisert i fargetabellen, ble satt i drift 
(fig. 55). 
For mer informasjon se kapittel 5.2.3.

Fig. 54

Fig. 55

72

15

Etter manuell fylling av en systemflaske er 
det	 svært	 viktig	 å	 justere	 SMART	 SCREEN‑
innstillingene i reagensstatusen manuelt  
(se kap. 5.2.1).
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Etiketter for RTU-flasker (fig. 56)

10

Fig. 56

Etikettene til RTU-flaskene i skuffen finnes i de samme åtte 
fargene som er tilgjengelige for systemflaskene.

Påfyllingsnivåmerkene til RTU-flaskene er trykket på selve 
etiketten, og det er derfor viktig at man er ekstra nøyaktig når 
den settes på.

Fig. 57

73

Detalj 1

Detalj 2

4.   Apparatoppsett

For å sikre at påfyllingsnivåmerkene er gyldige, fester du den 
smale siden av etiketten nøyaktig der flaskehalsen slutter på 
RTU-flasken (10) (detalj 1 i fig. 57). Trykk etiketten deretter på 
loddrett (ovenfra og ned).
Symbolet ved 5 l (detalj 2 i fig. 57) betyr at RTU-flasken må 
fylles opp til dette punktet hvis retorten skal fylles opp til den 
tredje nivåsensoren (tilsvarer å sette inn tre kurver). 
Symbolene ved 3,8 l indikerer dermed påfyllingsvolumet når 
retorten fylles opp til den andre nivåsensoren.
På etiketten kan du notere stasjonsnummeret og datoen for når 
reagensen ble satt i drift (fig. 57).

Dette må også justeres i reagensstatusen for RTU-flasker som 
nettopp har blitt fylt.

Forsiktig!
De spesifiserte påfyllingsnivåmerkene (5,0 l og 
3,8 l) gjelder kun for RTU-flaskene som følger 
med	i	leveransen.	Hvis	du	bruker	andre	behol-
dere, vil påfyllingsnivåmerkene på etiketten 
ikke stemme.
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4.5 Start av maskinen

4. Apparatoppsett

Skjermbeskytter
En skjermsparer slår av skjermen hvis brukeren ikke trykker på 
tastene i løpet av 30 minutter. 
•	 Trykk	 hvor	 som	helst	 på	 berøringsskjermen	 for	 å	 frem	

skjermbildet igjen. 
 Etter at skjermbildet er gjenopprettet, vil ikke skjermen 

kunne brukes på et par sekunder for å unngå tilfeldig akti-
vering av taster.

•	 Sett	strømledningen	(39, fig. 26) inn i "POWER IN"-kontakten på baksiden av apparatet.

•	 Koble	deretter	kabelen	til	stikkontakten.	Slå	eventuelt	PÅ	nettkontakten.

•		 Du	slår	på	apparatet	ved	på	trykke	på	ON/OFF-bryteren på apparatets bakpanel (element 37 i fig. 26).

Fig. 59

Fig. 58

•		 Det	tar	et	par	minutter	før	apparatet	starter	etter	at	det	er	
slått på. 

 Skjermbildet som vises på berøringsskjermen, er gjengitt til 
venstre (fig. 58).

•	 Deretter	 vises	 startskjermbildet.	 Dette	 er	 menyen	
 PROGRAMS når ingen programmer er definert i menyen 
FAVORITES (fig. 59).
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Trykk på knappen med teksten 
TOUCH	HERE	TO	ENTER.	.	. 
i nedre, høyre hjørne under oppstarten (fig. 58). 
Da kommer du til menyen SYSTEM DIAGNOS-
TICS	(fig. 60). 

Denne menyen gir tilgang til standard mas-
kininnstillinger. 

4.   Apparatoppsett

Fig. 60

1 - Viser menyen INSTALLATION (se også kapittel 5.1.1).
2 - Lagrer de gjeldende apparatstatusene på en USB-minnepinne.
3 - Kun tilgang for serviceteknikere. Krever passord.
4 - Avbryter det gjeldende programmet.
5 - Viser RUN LOG.

3

4

21

5

87

6

Menyen	SYSTEM	DIAGNOSTICS

Du kan velge disse funksjonene ved å trykke på den angitte knappen:

6 - Avbryt gjeldende program, og slett tildelingen av reagenser 
til reagensflasker og retorter.

7 - Fjerner alle reagensene og tilbakestiller alle programmene 
og apparatstatusene.

 Forsiktig! Alle listene vil deretter fjernes.
8 - Starter maskinen på nytt.

Forsiktig!
Bare erfarne operatører skal justere innstillingene i denne menyen ettersom feil bruk av funksjonene kan føre 
til alvorlige funksjonsfeil.

Skal man gå ut av denne menyen, må apparatet startes på nytt. 
Det	 gjør	 du	 ved	 å	 trykke	 på	 knappen	 RESTART	 APPLICATION	 (8	 i	 fig. 60) og bekrefte ledeteksten med YES. 
 Oppstartsprosessen begynner på nytt, som vist i fig. 58 og fig. 59.
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4. Apparatoppsett

4.6 Alarmfunksjoner

Hvis apparatet krever en handling fra brukerens side, vises først 
en informasjonsmelding på skjermen (fig. 61) sammen med en 
lydalarm. Denne meldingen beskriver hva som må gjøres, og gir 
mer informasjon om situasjonen. 
Når brukeren bekrefter meldingen ved å trykke på YES-knappen, 
forsvinner den fra skjermen. Ingen andre alarmer utløses.

Hvis brukeren ikke bekrefter meldingen innen den angitte tiden ved å trykke på YES-knappen, utløses en ap-
paratalarm. Apparatalarmen er et lydsignal (lydfil) som også kan spilles av periodisk. 
Denne innstillingen (den periodiske repetisjonen av apparatalarmene) konfigureres av brukeren, og gjelder 
alle meldinger. 
Brukeren kan også konfigurere repetisjonstiden.
Når apparatalarmen bekreftes med YES-knappen, slås lydalarmen av og meldingen forsvinner fra skjermen. Det 
utløses ingen andre alarmer (ingen lokal eller ekstern alarm).
Alarmlyden kan også deaktiveres ved hjelp av knappen SUSPEND ALARM. Dette deaktiverer alarmlyden, men 
meldingen blir værende på skjermen. Hvis brukeren ikke bekrefter meldingen innen en viss tid ved å trykke på 
YES-knappen, lyder alarmlyden igjen. 

Fig. 61

Informasjonsmelding

Maskinalarm

ASP6025 er utstyrt med 3 ulike alarmfunksjoner:

I ASP6025 kan det oppstå tilstander som krever brukerens oppmerksomhet eller at han/hun foretar et valg. I 
det enkleste tilfellet er dette bekreftelser for å fortsette infiltrasjonsprogrammet. Under den kontinuerlige 
overvåkningen av maskinvaren kan det også identifiseres feil som må elimineres så raskt som mulig for at infil-
trasjonsprogrammet som kjører, skal fullføres som normalt. Alle meldinger klassifiseres derfor etter hvor alvor-
lige de er.
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Lokal alarm
Denne alarmen er utenfor ASP6025, f.eks. på kontoret til apparatoperatøren.
Den lokale alarmen brukes når maskinen ikke kan fortsette programmet eller operasjonen den holder på med, 
på grunn av et problem.
Hvis apparatalarmen ignoreres i et programmert tidsrom (YES-knappen ikke trykkes inn), utløser ASP6025 
også en lokal alarm.
Det er kablet en utgang for den lokale alarmen. Polariteten til utgangskablingen kan konfigureres i menyen 
SYSTEM SETUP.

Ekstern alarm
Denne alarmen befinner seg også utenfor ASP6025.
Dersom den er installert, kan den vanligvis kobles til et eksternt oppringingsapparat som sender en automatisk 
telefonmelding til personen som er ansvarlig for problemer etter arbeidstid.
Den eksterne alarmen utløses bare når maskinen ikke kan fullføre et bearbeidingsprogram.
Hvis alle alarmmeldingene i et slikt tilfelle er ubesvarte (hvis YES-knappen ikke trykkes inn), utløses den 
eksterne alarmen. 
Denne eksterne alarmen er, på samme måte som den lokale alarmen, en maskinvareutgang som et eksternt 
alarmsystem kan kobles til. 
Også her kan polariteten konfigureres for å tilpasses ulike alarmsystemer i menyen SYSTEM SETUP til ASP6025. 
I tillegg til å aktivere alarmutgangen, vil også alarmlyden være uavbrutt.

De lokale og eksterne alarmene kan også slås av i en viss tid ved hjelp av SUSPEND ALARM-knappen. 
Alarmlyden og alarmutgangen til den eksterne alarmen tilbakestilles, og meldingen blir værende på skjermen. 
Hvis meldingen deretter ikke bekreftes ved å trykke på YES-knappen innen et programmert tidsrom, aktiveres 
alarmlyden og alarmutgangen til den eksterne alarmen igjen.

Alarmfunksjoner (fortsettelse)

4.   Apparatoppsett
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66

67

68 69

Fig. 63

Koble det lokale eller eksterne alarmsystemet til de korrekte 
koblingspunktene (32 og 33 i fig. 3) ved hjelp av den trepolede 
stereopluggen som følger med (66) (Ø 6,3 mm).

Alarmreleet er som standard alltid strømførende når apparatet 
er i drift. Når alarmen utløses, kuttes releet. Dette betyr at 
alarmen utløses selv om ASP6025 er strømløs (f.eks. hvis det 
oppstår et strømbrudd).

Tilkobling til det lokale og eksterne alarmsystemet

Hver alarm kobles til pluggen (66) på denne måten (fig. 63):
Felles koblingspunkt:   2. trakt (69)
Åpen	kontakt	(innvendig	koblingspunkt):	 1.	trakt	(67)
Lukket kontakt (utvendig koblingspunkt): spiss (68)

Fig. 62

Alarmsystemene for den lokale og eksterne alarmen kobles til 
via en trepolet stereoplugg. 

Alarmstiften til koblingen er det midtre tilkoblingspunktet 
(68) på stereopluggen. Avhengig av polaritetskonfigurasjonen 
kobles stereopluggens indre eller ytre koblingspunkt gjennom 
det midtre koblingspunktet for å utløse en alarm.
Polariteten kan også konfigureres (reverseres) for disse to 
utgangene. 
I feltet Polarity inv. i menyen SYSTEM SETUP kan du konfigu-
rere tasten NC (normally closed) eller NO (normally open) slik 
at alarmen sendes på riktig måte. 
(Mer informasjon finnes i kap. 5.1.2)

Maksimumsverdiene til alarmsystemet som er koblet til 
 apparatet, må ikke overskride følgende:
30 V DC/AC, 1 A

4. Apparatoppsett

Lokal alarm:  kontakt (32) 
Ekstern alarm: kontakt (33) 

Det er helt nødvendig å koble til et eksternt alarmsystem (lokal eller ekstern alarm) for å hindre skader eller tap 
av vevsprøver hvis det oppstår en funksjonsfeil.
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4.7 Funksjoner på berøringsskjermen

4.   Apparatoppsett

Fig. 64

ASP6025 betjenes via en LCD-berørings-
skjerm i farger.
Denne berøringsskjermen tåler reagenser, 
og responderer selv om operatøren bruker 
laboratoriehansker. 
Aktivering av kritiske funksjoner utløser 
vanligvis en ledetekst som må bekreftes 
før funksjonen utføres.
Dette gir operatøren mulighet til å angre 
endringer som skyldes tilfeldige tastetrykk.

Systemansvarlig er innlogget. Hvis SERVICE-
knappen er synlig i bunnlinjen, er systeman-
svarligmodus deaktivert.

En bruker er innlogget.

Programmet kjører nå (symbolet viser et hjul 
som dreier).

34

Statuslinje
Den blå linjen øverst på skjermen kalles statuslinjen (34). Den 
viser hvilken meny som er åpen for øyeblikket samt gjeldende 
dato og klokkeslett. I skjermen i øvre, høyre hjørne kan ulike 
symboler vises:

Trykker du på symbolet, innhentes systemsta-
tusen.
Mer informasjon finnes i kapittel 5.1.6

Batteristatus = FULL

Batteristatus = EMPTY

I systeminnstillingene er 2-kurvmodus angitt, 
og retorten er fylt med maks. 3,8 l reagens.

I systeminnstillingene er 3-kurvmodus angitt, 
og retorten er fylt med maks. 5,0 l reagens.

Tilleggssymboler
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ikke aktiv 

aktiv

4. Apparatoppsett

Berøringsskjermens funksjoner (fortsettelse)

Grafikken til knappesymbolene til ASP6025 endrer seg avhengig av om den tilordnede funksjonen kan brukes 
(er aktivert) eller ikke (er deaktivert). 

Deaktiverte knappesymboler skiller seg fra de aktiverte ved at de har tynnere kanter. Hvis du trykker på et 
knappesymbol som er deaktivert, åpnes det gjerne et dialogvindu som forklarer hvorfor funksjonen ikke er 
tilgjengelig for øyeblikket.

Knappesymboler

Trykk på det tilsvarende knappesymbolet på berøringsskjermen 
for å aktivere funksjonene. 
Knappesymbolene kan ha grafiske ikoner eller tekst. 

Noen knappesymboler skifter farge fra blå til oransje for å vise 
at en bestemt funksjon er aktiv. 
Se eksempel til venstre.



Visp av Visp i drift

Selv om en av de fire hovedmenyene er åpne, skifter den tilhø-
rende knappen farge fra blå til oransje for å vise hvilken meny 
som er åpen.

Eksempler:



SETTINGS 
aktiv

Annen meny
aktiv
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4.   Apparatoppsett

Tastatur
Tastaturet (fig. 66) dukker opp når du trenger å legge inn tekst. 
•	 Tastaturoverskriften	(1) forteller deg hvilken type tekst du skal legge inn. 
•	 Du	kan	skrive	30	tegn	i	hvert	inndatafelt	selv	om	ikke	alle	tegnene	alltid	vises.

Fig. 66

Viktige vekseltaster:

Shift:  Skifter til store bokstaver og tilbake igjen.
AltGr: Gjør det mulig å taste inn spesielle tegn.
<-- : Sletter forrige tegn.
Clear: Sletter hele linjen.
OK: Tar i bruk den angitte termen.

1

Berøringsskjermens funksjoner (fortsettelse)

I tabellene nedenfor må det være mulig å velge flere tabellrader 
 samtidig. 
De angitte funksjonene til de valgte radene skal nå utføres:

ikke aktiv aktiv

Multiselect Slik velger du flere elementer i tabeller (Multiselect)

View/ 
edit

stations

Reagens 
-status
View/ 
edit

program

Tabell

Fjern,
reagensnavn

0 %, 100 %, 
satt til null

Varighet, trykk/ 
vakuum

Reagenser

Funksjon

Fig. 65
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Berøringsskjermens funksjoner (fortsettelse)

Fig. 67

Menyen	SMART	FUNCTIONS

aktivikke aktiv



Du går til SMART	FUNCTIONS-vinduet 
ved å trykke på SMART	SCREEN-knap-
pen.

Før du starter en operasjon må du først velge stasjonene (system- og RTU-flaskene) 
som skal brukes. 
Du velger stasjon for en funksjon ved å aktivere det tilsvarende symbolet, dvs. trykke 
på det på berøringsskjermen (fig. 68). 
Aktiverte symboler har mørk kant.
Trykk på symbolet en gang til for å deaktivere stasjonen.

Stasjonene (system- og RTU-flaskene) 
vises i den samme rekkefølgen som 
de har i reagensskapet og i skuffen til 
ASP6025.

Hvis en stasjon inneholder en reagens med en terskelverdi som er overskredet i RMS, 
signaliserer SMART	SCREEN dette med et utropstegn (fig. 69)

Fig. 68

Fig. 69

4. Apparatoppsett

Hvis	du	 ikke	kan	velge	en	 stasjon	eller	beholder	 for	å	aktivere	
den, blir årsaken forklart i et dialogvindu.
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4.8 Slå apparatet korrekt av
Gjør følgende dersom apparatet må skrus av eller kobles fra strømnettet:

•	 Trykk	på	BACK-knappen for å komme til et vindu som har EXIT-knappen.

•	 Det	dukker	opp	en	ledetekst	som	spør	om	du	er	sikker	på	at	du	vil	slå	av	systemet	(exit)	(fig. 70). 

Trykker du på YES, lagres alle gjeldende data, 
og apparatet slås av.

Apparatet skal deretter slås av med ON/OFF-bryteren på apparatets bakpanel (element 37 på fig. 3 / fig. 26).

4.   Apparatoppsett

Fig. 70

Trykker du på knappen NO, kommer du tilbake 
til det opprinnelige programvinduet.

37
Forsiktig!
Det er bare tillatt å slå ASP6025 fullstendig av på denne måten. Andre metoder kan skade apparatets 
maskinvare alvorlig og føre til datatap.

Etter at apparatet er slått helt av, kjøles parafinen ned og blir hard. Du vil kanskje ikke kunne ta para-
finbadskuffene	ut	av	apparatet	lenger.

Viktig!
Hvis	ASP6025	skal	transporteres	eller	stå	avslått	over	lenger	tid,	er	det	påbudt	å	utføre	en	SMART‑ren-
gjøring før apparatet slås av. (Mer informasjon finnes i kap. 6.1.4)
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5.1 Systemkonfigurasjon – konfigurasjon av maskinparametre 

Trykk på ENHANCEMENT til høyre i start-
skjermbildet for å gå til vinduet med 
samme navn.
I ENHANCEMENT-vinduet (fig. 71) velger 
du først 
INSTALLATION-knappen. Gå deretter til 
vinduet med samme navn. ENHANCE-
MENT -knappen er bare aktiv i systeman-
svarligmodus.
Denne menyen viser ASP6025-para-
meterne som skal konfigureres under 
installasjonen.

Fig. 71





5.1.1 Menyen Installation

Maskinens serienummer og programvare-
versjon skrives inn på fabrikken og kan 
ikke endres. Informasjonen i fig. 72 er bare 
et eksempel. Du finner programvarever-
sjonen som er installert på maskinen som 
vist i fig. 72, posisjon 1.
Serienummeret finnes på apparatets type-
skilt og på konsollen med USB-koblingen. 
Det brukes på samme måte som appa-
ratnavnet i loggutskriftene. 

Fig. 72

5. Betjening

1
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Menyen INSTALLATION (fortsettelse)

Tildele maskinnavn

Slik velger eller endrer du språket

•		 Når	LANGUAGE-knappen er aktivert, vises vinduet SELECT	
THE	LANGUAGE. Dette vinduet inneholder språkene som for 
øyeblikket kan velges for visning av tekst og hjelpetekster. 

•		 Merk	av	i	den	aktuelle	raden	for	å	skifte	språk.
•		 Trykk	på	OK. Språket du valgte, er angitt.

5.   Betjening

Fig. 73

Fig. 74

•		 Trykk	på	 INSTRUMENT NAME-knappen og legg inn ap-
paratnavnet (kan ikke overskride 20 tegn) ved hjelp av 
tastaturet. 

Apparatnavnet vises også i startskjermbildet (FAVORITES).
Apparatnavnet vises også i alle logger slik at loggkilden alltid 
kan identifiseres på en utvetydig måte. 







Servicefunksjoner

Fig. 75

Knappene til høyre for menyen
INSTALL	HELP
UPGRADE SOFTWARE
CALIBRATE	TOUCHSCREEN
er servicefunksjoner, og er bare synlige i systemansvarligmodus.
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5. Betjening

Menyen INSTALLATION (fortsettelse)

Oppdatere programvare:

Slik installerer du hjelp

Fig. 76



For å kunne installere hjelpefilen må den tilknyttede filen ligge 
som en ZIP-fil på en USB-minnepinne.
•	 Sett inn minnepinnen og trykk på INSTALL	HELP-knappen.
•	 Følg	deretter	 instruksjonene	på	skjermen	og	bekreft	dem	

når det trengs. Systemet pakker ut og installerer filene 
automatisk.

Fig. 77



Programvaren kan oppdateres på to måter:
1. Med funksjonen Remote Care:
Det vises en melding som varsler om at det finnes en tilgjengelig 
programvareoppdatering. 
•	 Bekreft	dette	og	følg	instruksjonene	på	skjermen.

Slik kalibrerer du berøringsskjermen (fig. 78)

Fig. 78



2. Programvareoppdateringen leveres på en USB-minnepinne:
•	 Koble	til	minnepinnen	og	trykk	på	UPGRADE SOFTWARE-knappen (fig. 77).
•	 Følg	deretter	instruksjonene	på	skjermen	og	bekreft	dem	når	det	trengs.

Denne funksjonen er en veiledet kalibrering hvor du må trykke på ulike elementer på skjermen.
Du åpner veiledningen ved å trykke på knappen CALIBRATE	TOUCHSCREEN (øverste figur).
•	 Trykk	på	den	røde	sirkelen	midt	på	skjermen	(tre	ganger	totalt),	begynn	øverst	i	venstre	

hjørne (fig. 78, øverst). 
•	 Trykk	deretter	hvor	som	helst	på	skjermen	og	kontroller	at	markøren	følger	bevegelsen	

(fig. 78, nederst).
•	 Hvis	markøren	går	til	posisjonen	du	anga,	avslutter	du	kalibreringen	ved	å	trykke	på	det	

grønne merket. Hvis ikke går du tilbake til det første trinnet i kalibreringsprosessen og 
gjentar prosedyren.
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5.   Betjening



SYSTEM SETUP-vinduet er delt inn i åtte områder:
•		 Program	Options
•		 Basket	mode
•		 Measure	conc.
•		 Date/Time
•		 Security
•		 Alarm	relay
•		 Instrument
•	 Acoustic	instrument	alarm

5.1.2 Systeminnstillinger

Fig. 79

Du går til systeminnstillingene ved å velge SYSTEM SETUP-knappen i ENHANCEMENT-vinduet 
(fig. 71). Velg deretter vinduet med samme navn.
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5. Betjening

Fig. 82

Systeminnstillinger (fortsettelse)

Program options



Fig. 80


Fig. 81

PROGRAM OPTIONS brukes for å definere innstillingene som 
programmene kjøres med. Ved å trykke på en knapp kan du endre 
den	tilhørende	verdien;	den	gjeldende	innstillingen	vises	ved	siden	
av knappen (fig. 80).

STATION	SEQUENCE:
Her kan du velge mellom to moduser:
Concentration og Auto by RMS
I modusen Auto by RMS styres rekkefølgen av de gjeldende RMS-
verdiene (dvs. terskelverdiene som er lagt inn i reagensstatusen for 
kassetter, sykluser eller dager, brukes).
Trykk på STATION	SEQUENCE for å skifte til en annen modus. Det 
vises en ledetekst (fig. 81) som oppgir trinnene brukeren må utføre 
for at apparatet skal fungere feilfritt i den nye modusen. Denne 
meldingen må bekreftes med YES. Systemet går deretter over i den 
nye modusen som ble valgt. Den aktive modusen vises deretter ved 
siden av STATION	SEQUENCE-knappen.

I modusen CONCENTRATION benyttes etanolrotasjon og automatisk 
xylenutskiftning. 
Dette betyr at reagensmengdene som stasjonene skal fylles med, 
må være nøyaktig angitt på forhånd. Hvis RTU-flaskene ikke er fylt 
i henhold til spesifikasjonene, er det ikke mulig å starte et infiltra-
sjonsprogram.
Den målte etanolverdien sammenlignes med den angitte terskelver-
dien, og etanolvekslingen starter (se også kapittel 5.2.5).
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5.   Betjening

PROMPT	FOR	NUM	CASSETTES:
Her er det også to alternativer:

"Enabled"  eller  "Disabled"
Den gjeldende innstillingen vises ved siden av knappen på 
samme måte.

Fig. 83

Systeminnstillinger (fortsettelse)

Modusen ENABLED
Når et program startes, må du legge inn antall kassetter som er 
satt i retorten før infiltrasjonsprogrammet kan startes.
Det er nyttig at varselterskelverdiene har blitt angitt.



Fig. 84

•		 Du	deaktiverer	PROMPT	FOR	NUM	CASSETTES-funksjonen 
ved å trykke på knappen med samme navn.

Modusen DISABLED
Antall kassetter i retorten trengs ikke før programstart. 

Hvis	 verdier	 for	 en	 reagens	 som	 brukes	 i	 et	
program	legges	inn	i	kolonnen	CASSETTES	UN-
TIL	CHANGE	 i	menyen	SET	UP	REAGENTS	AND	
WARNING	 THRESHOLDS,	 settes	modusen	 au-
tomatisk til ENABLED. 
Denne innstillingen kan ikke deaktiveres se-
nere.	Hvis	det	også	er	lagt	inn	verdier	her,	vi-
ses en varselmelding (fig. 84).

Modusen ENABLED betyr også at de spesifiser-
te verdiene i denne tabellen følges. 
Hvis	 man	 når	 eller	 overskrider	 en	 varslings-
terskel, vises en melding før programmet 
startes.
En varselmelding vises også på slutten av 
 infiltrasjonsprogrammet hvis terskelverdiene 
er overskredet.
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Systeminnstillinger (fortsettelse)

Måling av alkoholkonsentrasjon Feltet MEASURE	CONC. (fig. 85) viser om måling av alkoholkon-
sentrasjon er aktivert. 
I konsentrasjonsmodus (fig. 79) er måling av alkoholkonsentra-
sjon ALLTID aktivert.
Alkoholkonsentrasjon kan også måles i RMS-modus. Hvis dette 
ikke er ønskelig, kan det deaktiveres.
Trykk på knappen for ønsket innstilling i MEASURE	CONC.-feltet 
(fig. 85/86). En grønn hake vises ved det valgte alternativet.

5. Betjening

Fig. 85 Fig. 86

Fig. 87

Når måling av alkoholkonsentra-
sjon er aktivert, foregår det under 
et rengjøringsprogram. Dette gjør 
at rengjøringen tar noen minutter 
lengre tid enn vanlig.
De målte konsentrasjonene vises i 
REAGENT STATUS under DENSITY 
(fig. 87).

Den	konfigurerte	verdien	for	THRESHOLD	VALUE/CONCENTRATION	har	ingen	påvirkning	på	Reagent	Management	
System (RMS) – det finnes ingen advarselverdi! I dette tilfellet er de målte konsentrasjonene kun til informa-
sjon.
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5.   Betjening

Fig. 89

Temperaturen til de tre parafinbadene og parafinstasjonen kan defineres i INSTRUMENT-
feltet.

•	 Trykk	på	PARAFFIN	BATH	SET	TEMP. for å åpne inndatavinduet (fig. 90) for parafinbad-
temperaturen.

•	 	Du	kan	velge	en	parafinbadtemperatur	mellom	50	°C	og	65	°C.	Inndataverdien	er	paraf-
inspesifikk og avhenger av smeltetemperaturen til den valgte parafintypen.

•	 Legg	inn	ønsket	parafinbadtemperatur,	og	trykk	på	OK for å bekrefte. 

Systeminnstillinger (fortsettelse)

INSTRUMENT

Fig. 90



Her kan du velge det maksimale antallet kurver som kan settes i retorten. Avhengig av dette 
valget fylles retorten med det tilsvarende reagensantallet under programflyten.
Disse lastealternativene kan velges:
•		 2 kurver (tilsvarer 3,8 l påfylling), eller

•		 3 kurver (tilsvarer 5,0 l påfylling). 

Det tilhørende symbolet vises i statuslinjen.
Det grønne merket indikerer den aktive nivåstyringen.

Fig. 88

Velg BASKET MODE





Sett alltid verdien til den høyeste temperaturen som er tillatt for parafi-
nen i bruk ettersom temperaturen synker litt når retorten fylles.
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Pass på at datoen og klokkeslettet er korrekt til enhver tid. 
Det er også viktig for dokumentasjonen at parametrene alltid er 
oppdaterte.

Systeminnstillinger (fortsettelse)

Fig. 93

Fig. 91

Stille inn DATE og TIME

Slik angir du datoen
•		 Trykk	på	DATE-knappen slik at innstillings-

vinduet åpnes (fig. 92).
 Bruk knappene OPP og NED for å utføre 

innstillingene og justeringene som trengs.

5. Betjening

Fig. 92

Slik stiller du klokken
•		 Trykk	på	TIME-knappen. Det åpnes et vindu 

hvor du kan legge inn riktig klokkeslett 
(fig. 93).

 Klokken har bare minuttinnstilling.





Ned

Opp

Det veksles ikke automatisk mellom sommertid og 
vintertid. Du må justere tiden manuelt.
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5.   Betjening

Systeminnstillinger (fortsettelse)

Funksjonen RUN OPTIONS viser alternativene som programmet 
startes med. 
Det grønne merket viser at funksjonen er aktivert.

Pre-test:

•	 Hvis	 dette	 alternativet	 er	 aktivert,	 utføres	 en	 test	 av	
retortefylling/-tapping med den første reagensen i program-
met før programmet startes. Dette er for å kontrollere at 
systemet fungerer skikkelig.

Det konfigurerte alternativet for respektivt program gjelder alltid 
ALLE infiltrasjonsprogrammene!

Printer:

Hvis denne funksjonen velges, genereres en programrapport etter at infiltrasjonen er fullført. Den kan lagres som en PDF-fil.
Rapporten inneholder følgende data om programmet som er kjørt:
•	 Programnavn
•	 Programnummer
•	 Infiltrasjonsprogrammet	som	er	blitt	utført
•	 Kjørelogghendelser	som	inntraff	under	utføringen	av	programmet.
Programrapportene kan lagres på en USB-minnepinne ved hjelp av SAVE PDF PRINTOUTS i ENTRIES-menyen. 

Fig. 94



Velg RUN OPTIONS

Hvis	et	program	er	valgt	eller	allerede	kjører,	kan	kjørealternativene	også	endres	når	som	helst	og	umid-
delbart i operatørmodus ved å trykke på RUN OPTIONS-knappen i det grafiske programvinduet. 
Utfør endringen og bekreft med OK i vinduet som åpnes. 
Denne endringen brukes også i alle etterfølgende programmer.
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I dette feltet kan du foreta følgende valg:

•	 hvilken	alarmlyd	som	skal	brukes
•	 hvorvidt	apparatets	lydalarm	skal	gjentas

Dette kan tildeles til følgende hendelser:

USER	INTERACTION	(påkrevd)

WARNING

CRITICAL	ERROR

Hvis det er valgt en lydalarm for en hendelse, vises navnet ved 
siden av knappen (fig. 95).

ACOUSTIC	INSTRUMENT	ALARM

Fig. 96







Systeminnstillinger (fortsettelse)

Fig. 95

Når du trykker på knappene, åpnes en valgmeny (fig. 96) hvor 
du kan velge lyden som skal brukes.
Hvis PLAY trykkes på i menyen, spilles lyden som er valgt i 
tabellen.
Trykk på OK for å knytte valgt lyd til hendelsen.

Hvis den røde "X"-en er uthevet ved siden av knap-
pen, vil alarmlyden bare høres én gang. 

Det grønne merket ved siden av knappen indikerer 
at alarmlyden vil bli gjentatt. 

5. Betjening
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Fig. 99

I dette feltet kan du definere den lokale alarmen (LOCAL) og den eksterne 
alarmen (REMOTE).
Som standard aktiverer apparatet ett relé for å utløse den lokale alarmen og 
ett for å utløse den eksterne alarmen. Du kan også konfigurere polariteten til 
disse to utgangene.

5.   Betjening

Systeminnstillinger (fortsettelse)

ALARM RELAY

Invertert polaritet ("Polarity inv."):
Polariteten til de to alarmutgangene (lokal og ekstern alarm) kan konfigureres 
(inverteres). 
Slik gjør du det:
•	 Kontroller	at	ingen	alarm	er	utløst.
•	 Hver	gang	du	trykker	på	knappen	i	POLARITY INV., skifter den mellom 

"NO" og "NC". Konfigurer knappene slik at INGEN alarm lyder.
•	 Sett	den	tilknyttede	TEST-knappen på "ON". Nå skal alarmen gå igjen.
•	 Denne	innstillingen	lagres	slik	at	alarmen	også	videresendes.



Endre polariteten

Fig. 98

Periodisk repetisjon av alarmen
Hvis du trykker på TIME (S)under SOUND PERIOD TIME, åpnes et vindu hvor 
du kan konfigurere repetisjonssyklusene til den valgte alarmlyden (fig. 97).
Den angitte tiden vises til høyre for knappen.
BUZZER VOLUME
Du kan justere volumet til alarmlyden ved å trykke på den tilhørende knappen.
"1"	=	stille,	"10"	=	høyt
Det angitte volumet er det samme for alle alarmene som er valgt.



Volum opp

Volum ned

ALARMLYD

Fig. 97
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Tilgangsrettighetene til apparatet konfigureres i dette feltet i 
form av brukerprofiler.

Det finnes tre tilgangsnivåer:
•	 Operator	mode
•	 Supervisor	mode
•	 Service	mode

Fig. 100

5.1.3 Brukerprofiler

SECURITY

Modusene OPERATOR og SUPERVISOR har ulike tilgangsnivåer, og brukes for å betjene 
apparatet.
Servicemodus er bare ment for Leicas servicepersonale. Denne modusen krever et spesial-
passord.

OPERATOR-symbolet vises i skjermens øvre, høyre hjørne. 
Det er ikke nødvendig å oppgi passord for å gå over til operatørmodus.
Operatører kan gjøre følgende:
•	 starte	programmer,	angi	antall	kassetter	og	endre	kjørealternativene
•	 avbryte	og	gjenoppta	programmer	som	kjører
•	 bekrefte	automatisk	etanol-	og	xylenutskifting
•	 smelt	parafin	og	bekreft	funksjoner	knyttet	til	parafinutskiftning
•	 kjøre	rengjøringsprogrammer	(unntatt	SMART-rengjøring)
•	 fylle	og	tømme	retorten	og	alle	stasjonene
•	 merke	stasjoner	som	"Full" eller "Empty" i reagensstatusen
•	 redigere	REAGENT GROUPS-menyen
•	 hente	frem,	sortere	og	oppdatere	systemstatusen	og	kjøreloggen
•	 foreta	 resultatspørringer,	 skrive	 ut	 PDF-filer	 og	 lagre	dem	på	 en	USB-minnepinne	 

(se kapittel 5.1.9)

"Operator"-symbol

Operatørens tilgangsnivå

5. Betjening
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Systemansvarlig kan utføre alle operatørfunksjonene i tillegg til å opprette program-
mer og utføre funksjoner knyttet til apparatoppsettet.

"Supervisor"-symbol



Det er to ulike innstillinger i systemansvarligmodus: "Enabled"  eller  "Disabled"

Systemansvarligmodus

Tilgangsnivåer (fortsettelse)

Systemansvarliges tilgangsnivå



Slik aktiverer du systemansvarligmodus:
•		 Trykk	på	SUPERVISOR MODE i Security-feltet.
•	 Tastaturet	vises;	bruk	det	til	å	skrive	inn	passordet	og	bekreft	med	OK. 
•	 SYSTEMANSVARLIG-symbolet vises i skjermens øvre, høyre hjørne. 
•	 SERVICE-knappen erstattes av OPERATOR-knappen i alle menyer.

Hvis låsemodus er aktivert, kan ikke apparatet brukes. Låsemodus deaktiveres igjen 
ved å legge inn et passord.
Slik aktiverer du låsemodus:
•		 Trykk	på	LOCK	MODE i Security-feltet.
•	 Tastaturet	vises.	Bruk	det	for	å	velge	et	passord,	og	bekreft	med	OK. 
•	 LOCK-knappen vises til høyre i alle menyene. Hvis du trykker på denne knappen, 

låses apparatet og LOCK-knappen erstattes av UNLOCK-knappen.
•	 Trykk	på	UNLOCK og bruk tastaturet for å legge inn passordet som låser opp 

apparatet.


Fig. 101

Låsemodus



Fig. 102

5.   Betjening

Systemansvarligmodus er deaktivert ved levering. Operatør- og 
systemansvarligmodus skiller seg fra hverandre ved at det må 
oppgis et passord for å aktivere systemansvarligmodus. Når det 
er tildelt et passord, åpnes operatørmodus når apparatet startes.

Hvis	 låsemodus	 aktiveres	 mens	 et	 program	 kjører,	 fortsetter	
 programmet, men operatøren kan ikke gripe inn.
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5.1.4 Menyen System monitor

De gjeldende verdiene for den aktuelle 
prosessen vises ved siden av de enkelte 
knappene. 
Terskelverdier for advarsler og alarmer 
lagres for hver prosess.



 
Menyen SYSTEM MONITOR (fig. 103)
viser data knyttet til apparatfunksjonene.

•	 Hvis	den	lagrede	varselverdien	overskrides,	vises	den	gjeldende	verdien	i	RØDT, og en varselmelding informerer 
brukeren om at varselverdien er overskredet.

 Disse varslene minner om at det er på tide å avtale vedlikehold med Leicas tekniske service. Du kan fortsatt 
bruke apparatet uten begrensninger.

•	 Hvis	den	angitte	alarmterskelverdien	overskrides,	vises	en	melding	på	skjermen	for	å	informere	brukeren	om	
at alarmverdien er overskredet. Servicevedlikeholdssymbolet vises i det øvre, venstre hjørnet i alle menyer. 
Nå er vedlikehold fra Leicas tekniske service absolutt nødvendig for å hindre alvorlige apparatskader.

5. Betjening

Fig. 103



Terskelverdiene for advarsler og alarmer kan bare tilbakestilles av Leicas serviceteknikere.
Terskelverdiene for advarsler og alarmer er ikke tilgjengelige i systemansvarligmodus.
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Fig. 104

Aktivt kullfilter

Menyen System monitor (fortsettelse)

Det er også bare i systemansvarligmodus at kjøretiden til det aktive 
kullfilteret kan nullstilles i menyen SYSTEM MONITOR (fig. 103/104).

Hvis du trykker på ACTIVE	CARBON	FILTER	[HRS]-knappen, åpnes et 
felt som viser de programmerte terskelverdiene for varsler og alarmer. 
Ingen av disse verdiene kan endres, selv ikke i systemansvarligmodus.
•	 Hvis	den	lagrede	varselverdien	overskrides,	vises	en	varselmelding	

om at kullfilteret er for gammelt.
 Denne advarselen er en påminnelse om å skifte kullfilteret. Du 

kan fortsatt bruke apparatet uten begrensninger.
•	 Hvis	den	angitte	alarmterskelverdien	overskrides,	vises	en	melding	

på skjermen for å informere brukeren om at kullfilteret er for 
gammelt.

•	 Når	denne	meldingen	vises,	er	det	absolutt	nødvendig	å	skifte	
ut det aktive kullfilteret for å være sikker på at det virker og er 
effektivt nok.

5.   Betjening
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5.1.5 Menyen Service functions



•	 Det	er	en	knapp	for	hvert	parafinbad	og	for	parafinstasjonen.	Tiden	(i	minutter)	
til parafinen har smeltet nok til at den kan brukes i et programtrinn, vises ved 
siden av knappen.

•	 Et	program	kan	allerede	startes	før	denne	tiden	–	programmet	vil	da	forlenge	
forsinkelsestrinnet til parafinen har smeltet nok til å brukes når parafintrinnet 
nås.

•	 Tiden	det	tar	før	parafinen	er	helt	smeltet	slik	det	er	fastsatt	av	apparatet,	kan	
korrigeres ved å velge knappen PARAFFIN	BATH	MELTING	TIME	(MIN.). 
Denne funksjonen skal vanligvis bare brukes for å øke smeltetiden, f.eks. hvis 
parafinpelleter har blitt lagt i badet for hånd.

•	 Når	knappen	aktiveres,	åpnes	et	vindu	hvor	verdien	kan	endres.

Fig. 105

Smeltetider for parafinbad



Fig. 106

720

5. Betjening

Visse innstillinger og prosesser i 
ASP6025 kan endres ved hjelp av ser-
vicefunksjonene.

Forsiktig!
Funksjonene som er tilgjengelige i denne me-
nyen, skal bare benyttes av erfarne brukere 
ettersom feil anvendelse av disse alternati-
vene kan føre til funksjonsfeil eller forringe 
apparatprosessen.
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Menyen Service functions (fortsettelse)

•	 ASP6025-programvaren	 registrerer	uavbrutt	hvilken	 reagens	som	var	den	
siste reagensen i retorten. Den siste reagensen i retorten vises ved siden av 
knappen. På denne måten hindrer man at inkompatible reagenser kommer 
i kontakt med hverandre.

•	 Hvis	en	påfyllingsprosess	har	blitt	avbrutt,	kan	det	vises	to	reagenser	her.
•	 Hvis	brukeren	vet	at	det	faktisk	var	en	annen	reagens	i	retorten	enn	den	som	

vises, kan han/hun korrigere dette ved å velge LAST RETORT REAGENT-
knappen.

	•	 Etter	at	knappen	er	aktivert,	vises	det	først	en	varselmelding	som	må	bekreftes.	
Deretter vises listen over gjeldende reagenser, og det er dermed mulig å endre 
reagensstatusen til retorten ved å velge den riktige reagensen.

Retortens reagensstatus

Xylen

Statusen til PDF-skriveren vises her. Den kan ikke endres.
"Printer ready" betyr at en PDF-fil kan genereres og lagres etter at et program 
har kjørt, hvis dette ble spesifisert i kjørealternativene (se også kapittel 5.1.2, 
fig. 94).

Visning av skriverstatus

Fig. 107


Printer
ready

5.   Betjening

Fig. 108



Forsiktig!
Reagensstatusen til retorten skal ikke endres med mindre 
man er helt sikker på at reagensen som vises, ikke er riktig. 
Hvis	 inkompatible	 reagenser	 kommer	 i	 kontakt	med	hveran-
dre, kan det føre til funksjonsfeil på apparatet eller prosess-
forringelse.
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5.1.6 Systemstatus I det øvre, høyre hjørnet til statuslinjen vises generell SYSTEM 
STATUS via et lite symbol.
Trykker du på dette symbolet, kommer du til menyvinduet med 
samme navn (fig. 113).
Statusen til apparatet overvåkes kontinuerlig mens ASP6025 
er i drift. Meldingene fra alle sensorene og aktive deler i beve-
gelse (pumper, ventiler osv.) evalueres og brukes for å fastsette 
systemstatusen.

Systemstatus

Fig. 109

Systemstatus har tre ulike nivåer. De tre ulike nivåene vises via tre ulike symboler i det øvre, høyre 
hjørnet i tittellinjen.
SYSTEM STATUS-symbolet vises i alle menyene til ASP6025-programvaren, og revurderes uav-
brutt. Hvis systemstatusen endres, vises symbolet som representerer den nye statusen.

Symbol
Systemstatus

OK

Warning

Error Error-status:
Det har blitt påvist alvorlige feil ved ASP6025 under drift. Den påviste feilen vises i en melding 
på skjermen. Den må bekreftes av brukeren og er inkludert i tabellen (fig. 113). Programmet kan 
ikke startes.

Warning-status:
Det finnes noen små problemer, men ingen som har negativ effekt på infiltrasjonen. Det eksiste-
rende problemet ble vist i en meldingsboks på skjermen, og er inkludert i tabellen (fig. 113). Det 
vil vises en påminnelse igjen når programmet startes.

OK-status:
Apparatet jobber som forventet uten forstyrrelser.

Fig. 110

5. Betjening

Når statusen er "WARNING", vises en skjermmelding når infiltrasjonsprogram-
met startes. Brukeren kan bestemme hvorvidt programmet skal startes. 
Det er likevel mulig å starte et infiltrasjonsprogram. 
Hvis	 systemstatusen	 er	 "ERROR",	 er	 det	 ikke	 mulig	 å	 starte	 et	 infiltrasjons‑
program.



87ASP6025 Tissue Processor

Systemstatus (fortsettelse)

Meldingstype og utsending av meldinger

•	 Hver	melding	(advarsel	eller	feil)	sendes	ut	som	en	melding	
på skjermen, som vist i eksempelet til venstre (fig. 111).

•	 Denne	meldingen	må	bekreftes	med	OK.
•	 Hvis	det	oppstår	en	feil,	vil	den	bli	værende	i	systemstatusen	

til problemet har blitt korrigert.

Fig. 111

Fig. 112

•	 Avhengig	av	problemets	natur	kan	det	åpnes	en	annen	mel-
dingsboks som informerer brukeren om tiltakene systemet 
har iverksatt for å korrigere problemet (fig. 112). 

 Også denne meldingen må bekreftes med OK.

5.   Betjening
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Systemstatus (fortsettelse) Visning av systemstatusen
Når du trykker på symbolet for den gene-
relle statusen, åpnes SYSTEM STATUS-
vinduet (fig. 113), som inneholder en 
detaljert liste.
Denne listen inneholder alle meldingene 
som har blitt mottatt og som fremdeles 
ikke er korrigert.
Hvis det er minst én oppføring i listen, er 
den generelle statusen WARNING eller 
ERROR, og det tilhørende symbolet vises.
Symbolet som vises i systemstatusen, 
representerer alltid den mest alvorlige 
feilen i listen.

Fig. 113

Listen i SYSTEM STATUS-vinduet har disse kolonnene:

•	 Severity
 Alvorlighetsgraden indikerer ett av de to nivåene "Warning" eller "Error" ved å vise det tilhørende 

symbolet. 
•	 Error	No.
 Feilnummeret spesifiserer det unike meldingsnummeret.
•	 Description	og	Message
 Denne kolonnen gir detaljert informasjon i tekstform om årsaken til funksjonsfeilen.
•	 Date/time
 Denne kolonnen spesifiserer tidspunktet for hendelsen. 
 Trykk på DATE/TIME-knappen for å sortere oppføringene etter tidspunktet da de oppsto.

Detaljert oversikt over meldingene i SYSTEM STATUS

5. Betjening
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5.1.7 Run log



RUN LOG (fig. 114) viser alle hen-
delsene som oppsto mens programmet 
kjørte.

Bruk knappene opp/ned- og/eller 
dobbeltpil (hurtigrulling) for å vise et 
ønsket område.

Fig. 114



Når det er åpent, kan du vise alle oppføringene som er blitt registrert i kjøreloggen under hele brukspe-
rioden.
Oppføringene sorteres etter dato, og den nyeste vises øverst.
Disse hendelsene inkluderes i RUN LOG:
•	 start	og	slutt	for	alle	programmene	som	har	kjørt
•	 start	og	slutt	for	hvert	programtrinn	
•	 hendelser	som	kan	ha	påvirket	programkjøringen, f.eks. strømbrudd, pause eller åpning av lokk mens 

programmet kjørte

Dataene kan sorteres etter:
•	 Date
•	 Event	ID	eller	
•	 Level	
Det gjør du ved å trykke på den aktuelle knappen i tabelloverskriften.

5.   Betjening
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Når du trykker på DETAIL LEVEL-knappen, vises meldingen med det gitte detaljnivået. Hvis du 
trykker på knappen flere ganger, kan visningen i tabellen filtreres i henhold til de enkelte nivåene.
Visningen av knappen endres tilsvarende.

Visningen av de tre nivåene utføres på denne måten:

Nivå 1-3: Alle hendelsesmeldingene vises.

Nivå 1-2: Dette vises:
 Hendelser med høy prioritet
 Hendelser med middels prioritet

Nivå 1: Dette vises:
 Bare hendelser med høy prioritet

Run log (fortsettelse)

Et prioritetsnivå tildeles hver hendelse.
Det finnes tre prioritetsnivåer:

Nivå 1: Hendelser med høy prioritet
Nivå 2: Hendelser med middels prioritet
Nivå 3: Hendelser med lav prioritet

5. Betjening

Nivå	1	er	angitt	som	standard.	Hvis	operatøren	går	ut	av	en	loggvisning,	lagres	
detaljnivået for denne visningen. Når visningen åpnes igjen, brukes det lag-
rede visningsnivået. 
Dette gjelder ikke hvis apparatet startes på nytt. I så fall brukes nivå 1, som er 
angitt som standard.
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5.1.8 Langtidsfeillogg



Når et program kjører, overvåkes pro-
sessen. Hendelser som oppsto under 
programkjøringen, legges inn og telles 
i Langtidsfeilloggen.
Bruk knappene opp/ned- og/eller 
dobbeltpil (hurtigrulling) for å vise et 
ønsket område.

Fig. 115



Når området er åpent, kan du se alle oppføringene som har blitt registrert av Langtidsfeilloggen gjennom 
hele bruksperioden.
Oppføringene er sortert etter nummer – den nyeste oppføringen vises øverst i tabellen og er uthevet. 
Disse hendelsene inkluderes i RUN LOG:

Dataene kan sorteres etter:
•	 Error	Number
•	 Number	of	Occurrences
•	 First	Occurrence,	eller
•	 Most	Recent	Occurrence
Det gjør du ved å trykke på den aktuelle knappen i tabelloverskriften.

5.   Betjening
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5.1.9 Lagring eller lasting av data Lagring av data på en USB-minnepinne

 

Med denne funksjonen kan alle dataene knyttet til apparatet, 
overføres til en USB-minnepinne.
Disse dataene lagres:
•	 alle	programmer
•	 reagenslisten
•	 apparatstatusen
•	 apparatkonfigurasjonen
•	 alle	loggfiler
•	 installasjonsparametre

Slik lagrer du apparatdataene på en USB-minnepinne:
•	 Trykk	på	knappene	ENTRIES og SAVE TO USB for å åpne 

vinduet med samme navn.
•	 Sett	en	USB-minnepinne	 inn	 i	en	av	USB-portene	på	ap-

paratet, og trykk på COPY	FILES-knappen.

Fig. 116

•	 En	visning	på	skjermen	viser	hvilke	data	som	kopieres	for	
øyeblikket når filene overføres (fig. 118).

•	 Når	overføringen	av	alle	dataene	er	fullført,	vises	en	melding.

Fig. 117

Fig. 118





5. Betjening

Hvis	 apparatdataene	 allerede	 har	 blitt	 lag-
ret på USB-minnepinnen, vil de overskrives 
og dermed slettes. Dette indikeres med en 
varselmelding (fig. 117), og må bekreftes TO 
GANGER med YES. Trykker du på NO-knappen, 
avsluttes prosessen.
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Denne funksjonen brukes for å overføre apparatdata fra en USB-
minnepinne til en ASP6025. Disse dataene lagres:
•	 alle	programmer
•	 reagenslisten
•	 apparatstatusen
•	 apparatkonfigurasjonen
•	 alle	loggfiler
•	 installasjonsparametre

Lagring eller lasting av data (fortsettelse)

 

•	 Apparatprogramvaren	 kontrollerer	 at	 apparatdataene	
på minnepinnen faktisk er komplette. Hvis ikke avsluttes 
lastingen.

Fig. 119



Lasting av data fra en USB-minnepinne

Slik lagrer du apparatdataene fra USB-minnepinnen i apparatet:
•	 Sett	 en	 USB-minnepinne	 inn	 i	 en	 av	 USB-portene	 på	

 apparatet, og trykk på LOAD-knappen.
•	 Trykk	på	knappene	ENTRIES og LOAD FROM USB for å åpne 

vinduet med samme navn.

•	 Så	snart	alle	dataene	har	blitt	lastet,	vises	en	skjermmelding	
som bekrefter dette. Den ber brukeren om å kontrollere at 
reagensene har blitt korrekt tildelt (fig. 120).

•	 Til	slutt	vises	en	melding	som	bekrefter	at	hele	operasjonen	
var vellykket.

Fig. 120

5.   Betjening

Ettersom det allerede finnes apparatdata på 
ASP6025, vil de overskrives og dermed slet-
tes. Dette indikeres med en varselmelding 
(fig. 119), og må bekreftes med YES. Trykker 
du på NO-knappen, avsluttes prosessen.
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Med denne funksjonen kan PDF-filene fra kjørte programmer 
eller lister som er lagret i apparatet, overføres til en USB-
minnepinne.

Lagring eller lasting av data (fortsettelse)

 

Slik lagrer du PDF-filene på en USB-minnepinne:
•	 Trykk	på	knappene	ENTRIES og SAVE PDF PRINTOUTS for 

å åpne SAVING PDF PRINTOUTS-vinduet (fig. 121).
•	 Sett	 en	 USB-minnepinne	 inn	 i	 en	 av	 USB-portene	 på	

 apparatet, og trykk på COPY	FILES-knappen.
•	 Apparatprogramvaren	kontrollerer	om	alle	PDF-utskriftene	

som er lagret på apparatet, også finnes på minnepinnen. 
Hvis det er tilfelle, utføres ikke sikkerhetskopieringen, og 
det vises en melding om dette (fig. 122).

•	 Hvis	PDF-utskriftene	finnes	på	apparatet	og	 ikke	har	blitt	
sikkerhetskopiert til USB-minnepinnen ennå, vises en 
skjermmelding som ber brukeren bekrefte hvorvidt sik-
kerhetskopieringen skal utføres (fig. 123).

•	 Hvis	meldingen	bekreftes	med	YES, sikkerhetskopieres PDF-
utskriftene til utskriftsmappen på minnepinnen.

•	 Når	overføringen	av	alle	dataene	er	fullført,	vises	en	melding.

Fig. 121

Fig. 123 



Save PDF printouts

5. Betjening

Fig. 122
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5.   Betjening

Lagring av hendelsesrapport på en USB-minnepinne
For å få støtte fra Leica ved feilfunksjon, redusert prøvekvalitet 
eller ødelagte prøver må hele hendelsesrapporten lagres. Det 
skal også utføres en rutinemessig lagring (rutinemessig sikker-
hetskopiering, knappen SAVE	TO	USB	FLASH	DRIVE). Oppgi 
også enhetens serienummer.
Informasjon om hvordan du utfører en rutinemessig lagring 
finnes i kap. 5.1.9. Følg disse trinnene for å lagre hendelsesrap-
porten på en USB-pinne:
1. Klikk ENTRIES.

Fig. 124

2. Kontroller om det er virus på USB-pinnen som skal brukes. 
Sett inn USB-pinnen i kontakten på maskinen i samsvar 
med kap. 4.4.4.

3. Klikk INCIDENT	REPORT.
4. I delen DATE	OF	INCIDENT i dialogen som åpnes, velger du 

enten dagen for hendelsen eller neste dag. Hvis hendelsen 
allerede har skjedd, anbefaler vi at du velger neste dag slik 
at feil som oppstår etter hendelsen kan dokumenteres.

Fig. 125

5. I delen NUMBER OF DAYS TO BE STORED velger du et 
passende tidsrom. Opptil 10 dager kan lagres.

6. Bekreft valgene ved å klikke på OK-knappen.
7. Når de har blitt lagret, vises følgende melding. Bekreft den 

med OK.

Fig. 126

8. Etter at den forrige meldingen har blitt vist, fjerner du USB-
pinnen og setter den inn i en annen datamaskin. Kontroller 
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om det er opprettet en mappe med navnet "ASP6025Exlog". 
I denne mappen finner du filer med filendelsen "CAB". 
Filnavnet har dette mønsteret:
•	 IO-Levelextract_xxx_xx_xx.cab
•	 SummeryByErrorTimeLog1_xxx_xx_xx.cab
•	 Trace_xxx_xx_xx.cab

9. Hvis data fra en tidligere lagring er lagret på USB-pinne, 
overskrives disse dataene når det utføres en ny lagring. 
Hvis dette skjer, vises en melding. Klikk YES for å bekrefte 
overskriving. Hvis du vil skifte USB-pinne, klikker du NO og 
begynner på nytt.

Fig. 127

10. Hvis lagringen mislykkes, vises denne feilmeldingen. Bekreft 
og kontroller den spesifiserte informasjonen. Legg merke til 
at meldingen også vises hvis det ikke oppsto hendelser i det 
spesifiserte tidsrommet.

Fig. 128

5. Betjening
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5.   Betjening

5.1.10 Smart Screen

Trykker du på SMART	SCREEN-knappen i 
hovedmenyen, åpnes SMART	FUNCTIONS-
vinduet (fig. 130).
I dette vinduet finnes en grafisk gjengivelse av 
hele apparatet.
Posisjonen og fargene til flaskene på skjerm-
gjengivelsen tilsvarer den geometriske opp-
stillingen og fargekodingen til flaskene i 
apparatet.

Fig. 130



Retortens statuslinje
Statuslinjen viser den faktiske temperaturen, det faktiske trykket 
og det gjeldende påfyllingsnivået

Temperaturvisning
Måltemperaturen til retorten vises ved siden av retorten, og 
måltemperaturen til parafinen vises under parafinbadene.

•	 Systemflasker	(15) har betegnelsen S1-S9.
•	 RTU-flasker	(10) har betegnelsen D1-D6.
•	 Reagensen	i	flasken	identifiseres	på	flaskesymbolet.
•	 Nivåene	som	vises	på	flaskene,	indikerer	flaskenes	anslåtte	påfyllingsnivå.
•	 Skjermbildet	viser	kondensatflaskenivået	 (14) proporsjonalt i forhold til antall 

sykluser. Når det maksimale syklusantallet nås, vises en melding om at flasken 
må tømmes.

•	 Hvis	en	flaske	 inneholder	en	reagens	som	har	overskredet	en	varselverdi,	vises	
dette med et utropstegn på gul bakgrunn. Terskelverdiene må være angitt for at 
denne funksjonen skal virke.

Flaskebetegnelser

15 10

14
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5. Betjening

•	 Vispen	kan	startes	og	stanses	igjen.
 Når knappen er oransje, er vispen i bruk (fig. 131).



Visp av Visp i drift

SMART	SCREEN	(fortsettelse) Flere	funksjoner	i	SMART	SCREEN

•	 Retortetemperaturen	kan	angis	 i	 Smart	Screen.	Det	gjør	
du ved å trykke på SET TEMPERATURE-knappen slik at 
inndatavinduet SELECT	THE	RETORT	TEMPERATURE åpnes 
(fig. 132).

 Her kan du legge inn temperaturen til retorten.
 Det tillatte temperaturområdet er 35-65 °C. Hvis AMBIENT 

velges, settes retorten til romtemperatur.





Fig. 132

Fig. 133

•	 Du	kan	velge	en	trykksyklustype.	Det	gjør	du	ved	å	trykke	
på SET PRESSURE -knappen slik at inndatavinduet SELECT	
THE	CYCLE	TYPE	(PRESSURE/VACUUM åpnes (fig. 133).

 Uthev deretter en av de fire syklustypene (trykk/vakuum) 
og trykk på OK for å bekrefte.

Fig. 131
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5.   Betjening

SMART	SCREEN	(fortsettelse) Flere	funksjoner	i	SMART	SCREEN

Hvis retorten har blitt kontaminert av xy-
len eller ParaLast™, kan den spyles i ste-
det for å kjøre et rengjøringsprogram. Når 
du trykker på RETORT RINSE-knappen, 

åpnes en ledetekst som må bekreftes med YES for at spylingen 
skal starte (fig. 134).



Fig. 134

Hvis parafinstasjonen har blitt fylt med 
parafinvoks, trykker du på PARAFFIN 
MELTING-knappen.
Det vises en melding som indikerer gjel-

dende smeltetid (fig. 135). Parafinstasjonen vil være låst så 
lenge smelteprosessen pågår.


Fig. 135

Online-hjelp ASP6025 har et omfattende hjelpesystem som kan startes fra 
alle hovedvinduene.
Dette hjelpesystemet inneholder hele brukerhåndboken på det 
lokale språket.
Trykker du på HELP-knappen, åpnes det tilsvarende kapittelet 
i brukerhåndboken.
HELP-knappen i dialogvinduer tar brukeren til brukerhåndbok-
ens innholdsregister.
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5. Betjening

5.2 Reagenser
5.2.1 Redigere reagenslisten

Skriv inn reagensnavnene
Dette gjøres via REAGENTS-menyalternativet i SETTINGS-menyen. Du må være logget på som 
administrator for å kunne fortsette.
•		 Trykk	på	SETTINGS i startskjermbildet for å gå til vinduet med samme navn, og trykk deretter 

på REAGENTS-knappen. 
•		 Vinduet	SET	UP	REAGENTS	AND	WARNING	THRESHOLDS åpnes (fig. 136).
•		 Slik	legger	du	til	en	reagens:
	 •		 Trykk	på	INSERT for å få frem tastaturet.
	 •		 Legg	inn	navnet	til	den	nye	reagensen.
	 •		 Trykk	på	OK for å bekrefte.
	 •		 Du	vil	automatisk	bli	bedt	om	å	velge	reagensgruppen	til	den	nye	reagensen	(fig. 137).
	 •		 Tildel	den	nye	reagensen	til	den	egnede	gruppen,	og	trykk	på	OK for å bekrefte.




Fi
g.

 13
6

Velge reagensgruppe

Fig. 137

ASP6025 leveres med en standard reagensliste og forhåndsdefinerte infiltrasjonsprogrammer.
Reagenslisten	er	tilpasset	disse	programmene.	Hvis	operatøren	skriver	sitt	eget	program,	kan	det	være	nødven-
dig å legge inn nye reagenser.
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Endre reagensnavn eller reagensgrupper

•		 Uthev	reagensnavnet	eller	gruppen	du	vil	endre.
•		 Trykk	på	det	tilhørende	knappesymbolet	i	overskriften.
•		 Legg	inn	den	nye	reagensgruppetildelingen	/	det	nye	reagensnavnet	i	inndatavinduet	(eller	

via tastaturet).
•		 Trykk	på	OK for å lagre den nye reagensgruppen / reagensnavnet.

Endre/modifisere reagensterskler
Hvis det trengs advarselterskler til en bestemt reagens, legger du dem inn slik:
•		 Uthev	reagensen	som	skal	endres	(enten	ved	å	trykke	på	reagensnavnet,	eller	ved	å	bruke	OPP/

NED-knappene). 
•		 I	tittellinjen	trykker	du	på	parameteren	som	skal	endres.	Det	tilsvarende	inndataskjermbildet	

åpnes (fig. 138).
•		 Legg	inn	en	ny	terskelverdi,	eller	(hvis	varsler	ikke	ønskes)	trykk	på	CLEAR for å fjerne hele 

terskelen.
•		 Trykk	på	OK for å bekrefte.

Parametere som kan endres

Fig. 138

Fig. 139

Konfigurering av reagenslisten (fortsettelse)

5.   Betjening

Oppføring av reagenser i riktig reagensgruppe er basisen for kompatibilitetsovervåkingen. Oppføring i feil 
 reagensgruppe kan føre til krysskontaminasjon av reagenser.

De respektive terskelverdiene gjelder for alle reagensstasjoner som inneholder 
samme reagens.
Mer informasjon finnes i kapittel 5.2.2

Hvis	en	reagens	allerede	brukes	i	et	program,	kan	den	verken	få	nytt	navn	eller	
bli tildelt til en annen reagensgruppe!
De tilhørende symbolene vil bli deaktivert (dvs. at de ikke er omgitt av en blå 
ramme).
Hvis	reagensen	gis	nytt	navn,	fjernes	reagensens	stasjonstildeling.
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Sletting av reagenser fra listen
•		 Uthev	reagensen	som	skal	fjernes	i	skjermbildet	SET	UP	REAGENTS	AND	WARNING	THRE-

SHOLDS.
•		 Trykk	på	DELETE.
•		 Trykk	på	YES på skjermen for å bekrefte at reagensen skal fjernes. 

Fig. 140



Konfigurering av reagenslisten (fortsettelse)

ASP6025 har et reagenshåndteringssystem (RMS: reagent management system) som sikrer optimal 
reagensforbruk og best mulig vevsinfiltrasjonsresultater.
Reagenshåndteringssystemet RMS styres via varselterskelverdier som viser reagensutskiftningen.
En slik verditype kan defineres for hver reagens avhengig av bruken.

RMS har to områder:
Varselterskelverdiene, som legges inn for alle reagenser i reagenslisten og vises i reagensstatusen.
Reagensstatusen viser også verdiene som er fastsatt for alkoholene som benyttes (etanol, isopro-
panol og blandingene av dem med vann).

Varselterskelverdiene kan defineres i reagenslisten som:
•	 antall	behandlede	kassetter
•	 antall	sykluser	(1	programsekvens	=	1	syklus)	eller	
•	 dager	til	reagensen	skiftes

RMS aktiveres ved å legge inn varselterskelverdiene for en av disse parametrene (spesifisert ovenfor 
i reagensstatusen).

5.2.2 RMS-systemet – justering av verdi for varselterskel

Husk	at	en	reagens	som	allerede	brukes	av	et	program,	ikke	kan	slettes.
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Reagensadvarsler
Dersom RMS er aktivert, avgir maskinen en advarsel når reagensene er brukt 
for lenge. 
Slik indikeres det at varselterskelverdiene er overskredet:
•	 utropstegn	på	stasjonsystemet	eller	RTU-flasken	i	SMART-screen	(fig. 141).

RMS-systemet – justering av verdi for varselterskel (fortsettelse)

•	 Når	en	varselterskelverdi	er	overskredet,	vises	også	en	varselmelding	på	slutten	
av et program (etter rengjøringen) (fig. 143). 

 Herfra kan du trykke på YES for å gå direkte til REAGENT STATUS-vinduet.

Fig. 141

Fig. 142

Fig. 143

Fig. 144

•	 varselmelding	når	en	protokoll	startes	(fig. 142).
 Operatøren varsles om at reagensen er utgått, og reagensen kan skiftes før 

programmet starter.
  Det er likevel også mulig å starte programmet til tross for dette.

•	 Reagensstatusen	uthever	de	overskredne	 verdiene	med	 rødt	 i	 tabellen	
(fig. 144).

Vises hvis: 
•	 antall	behandlede	kassetter	er	overskredet
•	 antall	spesifiserte	sykluser	er	overskredet
•	 dagene	til	reagensen	skiftes	er	overskredet

5.   Betjening
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Tabeller med varselterskelverdier
RMS-systemet – justering av verdi for varselterskel (fortsettelse)

Tabellene i dette avsnittet inneholder de anbefalte grensene/varselterskelverdiene for vanlige 
reagenser som er godkjente for ASP6025.
Varselterskelverdiene som anbefales her, må bare brukes sammen med de forhåndsinstallerte be-
handlingsprotokollene. For andre behandlingsprotokoller som opprettes av brukeren, må tilhørende 
terskelverdiene bestemmes av laben selv. 

Varselterskelverdiene i tabellene nedenfor kan brukes som startverdier for apparatoppsett. 
De skal brukes i samsvar med de forhåndsinstallerte protokollene ved å legge dem i menyen  
SET UP REAGENTS AND WARNING VALUES.

5. Betjening

Disse varselterskelverdiene er fabrikkinnstilt til 55 %. Brukeren kan imidlertid 
fritt velge mellom 50 % og 60 % etter behov.

Autorotasjonsprotokoller

 Reagens anbefalt utskiftning

Formalin etter 600 kassetter eller 2 sykluser1)

Vann etter 1200 kassetter eller 4 sykluser1)

70 % etanol - terskelverdi 55 %
1 xylen etter 1500 kassetter eller 5 sykluser1)

1 parafin etter 1800 kassetter eller 6 sykluser1)

Rensexylen etter 6 sykluser
Rensealkohol etter 6 sykluser

1) for lav kapasitet på ca. 100 kassetter daglig

Disse varselterskelverdiene skal kontrolleres før bruk (dvs. behandling av pasi-
entvev for diagnostikk) av laboratoriet selv i henhold til lokale eller regionale 
akkrediteringskrav.
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RMS-systemet - justering av verdi for varselterskel (fortsettelse)

Tabeller med varselterskelverdier

5.   Betjening

Xylenprotokoller

 Reagens anbefalt utskiftning

Formalin etter 600 kassetter eller 2 sykluser1) 
70 % etanol etter 600 kassetter eller 2 sykluser1)

85 % / 90 % etanol etter 1500 kassetter eller 5  sykluser1)

1 100 % etanol etter 1500 kassetter eller 5 sykluser1)

1 xylen etter 1500 kassetter eller 5 sykluser1)

1 parafin etter 1800 kassetter eller 6 sykluser1)

Rensexylen etter 6 sykluser
Rensealkohol etter 6 sykluser
Rengjøringsvann etter 6 sykluser

1) for lav kapasitet på ca. 100 kassetter daglig

Xylenfrie protokoller

 Reagens anbefalt utskiftning

Formalin etter 600 kassetter eller 2  sykluser1)

70 % etanol etter 600 kassetter eller 2  sykluser1)

85 % etanol etter 1500 kassetter eller 5  sykluser1)

1 (etanol/isopropanol) 80/20 etter 1500 kassetter eller 5  sykluser1)

1 isopropanol 100 % etter 1500 kassetter eller 5  sykluser1)

ParaLast etter 2400 kassetter eller 8  sykluser1)

1 parafin etter 2400 kassetter eller 8  sykluser1)

Rensexylen etter 6 sykluser
Rensealkohol etter 6 sykluser
Rengjøringsvann etter 6 sykluser

1) for lav kapasitet på ca. 100 kassetter daglig
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Vinduet REAGENT STATUS (fig. 145) brukes for å vise og opp-
datere den gjeldende reagensstatusen til de enkelte stasjonene. 
Du kan angi stasjonene som tomme eller fulle. 

Fig. 145





5.2.3 Reagensstatus

Følgende parametere vises:
•		 gjeldende	alder	for	hver	reagens
•		 gjeldende	status	for	hver	stasjon	
 (full eller tom)
•		 vilkår	for	generering	av	varselmeldinger	
 (rødfargede felt)
Hvis du vil endre statusen til en reagens, uthe-
ver du den aktuelle raden og trykker på knap-
pen for den respektive handlingen.

Kriterier for advarsler
Følgende advarselskriterier gjelder for normale reagenser: 
•		 behandlede	kassetter	fra	forrige	reagensskift
•		 kjørte	programmer	(sykluser)	fra	forrige	reagensskift
•		 dager	fra	forrige	reagensskift

5. Betjening

Du kan dessuten gå direkte til vinduene REAGENTS og STATIONS for å foreta aktuelle endringer. Det gjør du ved å 
trykke på det tilsvarende REAGENT STATUS-vinduet (fig. 145).
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•	 Du	kan	også	gå	til	SETTINGS-menyen og trykke på REAGENT STATUS-knappen der.
•		 Uthev	reagensen	som	ble	lagt	sist	til	i	tabellen	(fig. 146).
•		 Trykk	på	SET AS FULL for å markere stasjonstatusen som "full".

Fig. 146

Bruk SMART	FUNCTIONS-menyen for å foreta ekstern påfylling 
av den respektive systemflasken fra en ekstern stasjon, 
eller 
fyll systemflasken manuelt.
Etter at du har fylt en flaske manuelt, må flasken defineres som 
full.

Legge nye reagenser til stasjonene

•	 Åpne	REAGENT STATUS-vinduet. Det 
gjør du direkte ved å trykke på REAGENT 
STATUS-knappen i SMART	SCREEN.



Reagensstatus (fortsettelse)

5.   Betjening



Hvis	 RMS	 er	 aktivert,	 nullstilles	 alle	 varselterskelverdiene	 for	 reagensen	 som	
nettopp har blitt fylt.
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5. Betjening

5.2.4 Konfigurering av stasjonene

Legge til / endre reagenser
•	 I	 tabellen	uthever	du	 stasjonen	 som	 skal	 fylles	med	en	

reagens (fig. 147). 
•		 Trykk	på	REAGENT NAME-knappen. 
•		 Feltet	SELECT	REAGENT vises
•		 Uthev	reagensen	du	ønsker	og	bekreft	valget	med	OK. 
•	 Den	uthevede	reagensen	tildeles	stasjonen.

Vinduet STATION OVERVIEW (fig. 147) viser en liste over alle 
stasjoner med de tildelte reagensene som er definert for den 
aktuelle stasjonen. 

Fig. 147







ASP6025 har følgende stasjoner for reagenser:

•	 9	systemflasker	i	reagensskapet
•	 6	RTU-flasker	i	skuffen
•	 3	parafinbad
•	 1	parafinstasjon

De tre parafinbadene og parafinstasjonen skal 
bare brukes til parafin.
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5.2.5 Menyen Reagent groups

Fig. 148
Velge en ny farge for en reagensgruppe

•		 I	tabellen	uthever	du	raden	med	reagensgruppen	du	vil	endre	fargen	på.
•		 Trykk	på	COLOR-knappen i tabelloverskriften. Vinduet SELECT	COLOR	åpnes (fig. 148).
•		 Velg	fargen	du	ønsker	og	bekreft	med	OK.
•		 Den	nyvalgte	fargen	vil	nå	brukes	på	alle	stasjonene	for	å	representere	den	uthevede	reagensgruppen.	Fargen	gjelder	

alle reagensene i gruppen.
•	 Velg	CANCEL for å gå ut av visningen uten å endre fargen.

I vinduet EDIT REAGENT GROUPS (fig. 148) kan du velge farge-
ne som skal brukes for hver reagensgruppe i programvisningen.







 

5.   Betjening
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5.2.6 Etanolrotasjon
 Funksjonsbeskrivelse

Etanol må skiftes mens et program kjører.
For at det skal kunne gjøres, må CONCENTRATION-modus være satt på i PROGRAM OPTIONS-feltet i SYSTEM SETUP-
vinduet (se kapittel 5.1.2).
I dette tilfellet må systemflaskene for etanol (S1-S6) være fylt i samsvar med mønsteret vist i fig. 147. I tillegg må alle seks 
etanolstasjonene være definerte i programmet. Programmet kontrollerer dette når det starter. Hvis det forekommer avvik, 
vises en varselmelding og programmet kan ikke startes. 

I CONCENTRATION-modus brukes sys-
temflaskene med etanol i rad S1-S6.

Viktig!
Påfyllingen av reagens i samtlige flasker 
(system- og RTU-flasker) skal utføres 
nøyaktig som vist i fig. 149.

Fig. 149

RTU-flaske D1: Formalin
RTU-flaske D2: Prosessvann
RTU-flaske D3: Xylen
RTU-flaske D4: 100 % etanol
RTU-flaske D5: Rensexylen
RTU-flaske D6: Rensealkohol 

Systemflaske S1:  70 % etanol
Systemflaske S2:  80 % etanol
Systemflaske S3:  95 % etanol
Systemflaske S4-6: 100 % etanol
Systemflaske S7-9: Xylen

5. Betjening
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5.   Betjening

Funksjonsbeskrivelse av etanolrotasjon (fortsettelse)

Etanolrotasjon utføres i to trinn:
•	 I	det	første	trinnet	utstøtes	brukt	etanol,	og	posisjonen	til	etanolen	i	systemflaskene	endres.
•	 I	det	andre	trinnet	føres	det	inn	ny	etanol.

Fig. 150
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Programmet startes ved å trykke på OK.
Hvis det trykkes på CANCEL, stopper programmet, eller det 
starter ikke.

Hvis operatøren bekrefter utskiftningen av etanolen ved å trykke 
på YES, pumpes den brukte etanolen ut av systemflaske S1 og 
inn i RTU-flaske D4 og systemflaskene S2–S6 omorganiseres.
Dette betyr at etanolen i S2-systemflasken posisjoneres i sys-
temflaske S1, den i S3 føres til S2 osv.
Hvis det trykkes på NO (fig. 150), starter det etterfølgende 
programmet UTEN alkoholrotasjon.



Trinn 1

Etanolverdien for utskiftning fastsettes med etanol fra systemflaske S1. Det er her etanolen som brukes mest, er plassert. 
Målingen av all alkohol (etanol og isopropanol) utføres automatisk under retortrengjøring. (I RMS- og Concentration-modus).
Den programmerte terskelverdien starter rotasjonen av etanolene. 
Hvis det påvises en etanolverdi under den angitte terskelverdien, vises en skjermmelding som anbefaler utskiftning (fig. 150).

ASP6025 kontroller nivået i reagensflaskene som skiftes ut, i begge trinn under prosessen. Ved uriktig bruk som 
følge av feil fylling eller tapping kan ikke det aktuelle trinnet utføres. Programmet informerer brukeren om 
 situasjonen.
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5. Betjening

Etanolen skiftes i det neste programmet (dvs. når et annet 
infiltrasjonsprogram startes i Concentration-modus). 
For at det skal kunne gjøres, må ny etanol fylles manuelt i RTU-
flaske D4 i skuffen før programmet startes.
Operatøren blir bedt om å gjøre dette via en egen skjerminstruks 
(fig. 152).
Dette må bekreftes med YES før programmet startes.
Etanolen overføres deretter til systemflaske S6 mens program-
met kjører.

Funksjonsbeskrivelse av etanolrotasjon (fortsettelse)

Hvis det trykkes på NO (fig. 152), vises denne meldingen. 
Programmet starter når det trykkes på YES (fig. 154) - UTEN 
etanolrotasjon! - etterfylling av systemflaske S6 gjøres manuelt 
og må bekreftes i reagent status (fig. 146, s. 105).
Trykker du NO, stanses programmet eller det starter ikke.

Fig. 153

Fig. 152

Fig. 154

Trinn 2



Programmet startes ved å trykke på OK (fig. 153) - ny etanol 
brukes.
Hvis det trykkes på CANCEL, stopper programmet, eller det 
starter ikke.
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5.   Betjening



Fig. 155

I INSTRUMENT	CONTROL-feltet (fig. 155) trykker du på 
THRESHOLD/CONCENTRATION-knappen. Inndatafeltet for 
terskelverdien (fig. 156) åpnes.

Trykk på ENHANCEMENT til høyre i start-
skjermbildet for å gå til vinduet med sam-
me navn.

5.2.7 Justering av terskelverdien for etanolrotasjon

Her kan du konfigurere terskelverdien for etanolkonsentrasjo-
nen. 
De tillatte etanolverdiene er i området 50-60 % med trinnvis 
økning på 1 %.
En etanolterskelverdi på 55 % er angitt som standard.

Fig. 156





114 Brukerhåndbok V 2.9 RevU - 07/2019  

5. Betjening

Rekkefølgen til xylenstasjonene mens programmet kjører, bestemmes av RMS-systemet.

Hvis terskelverdien for xylen overskrides, blir operatøren informert via en skjermmelding (fig. 157) 
om at xylen må skiftes neste gang et program startes.

Operatøren må bekrefte skjermmeldingen med YES slik at utskiftningsprosessen (beskrevet neden-
for) kan utføres.

5.2.8 Skifte xylen

•	 Den	"utslitte"	xylenen	vil	deretter	overføres	til	RTU-flaske	
D3 under programsekvensen. 

•	 Den	gjenværende	reagensen	fra	denne	stasjonen	pumpes	
direkte til RTU-flaske D3 via retorten.

•	 Under	neste	programkjøring	trekkes	5 	 l 	 fersk	xylen	 inn	 i	
retorten fra D3 og behandles på denne måten.

•	 Denne	xylenen	overføres	deretter	til	den	ledige	systemflasken.	

•	 Den	gjenværende	xylenen	fra	D3	overføres	deretter	direkte	
til systemflasken via retorten.

Fig. 157
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5.   Betjening

5.3.1 Visning av programlisten

Det kan defineres maks. 20 programmer, og 
hvert av dem kan ha inntil 12 reagenstrinn og 
3 parafinbehandlingstrinn.

På administratornivå:

•		 Programnavnene	for	infiltrasjonsprogram-
mene kan redigeres.

•		 Nye	infiltrasjonsprogrammer	kan	legges	til,	
og nåværende programmer kan slettes.

Fig. 158

Vinduet VIEW/EDIT USER PROGRAMS (fig. 158) viser en liste over alle fritt redi-
gerbare programmer som for øyeblikket er definert i ASP6025.

Programvarighet kan ikke spesifiseres. Den bestemmes av den totale varighet av alle programtrin-
nene, pluss beregnet fylle- og tømmetid. For å endre varigheten av et program, må du modifisere 
varigheten av ett eller flere individuelle programtrinn.

5.3 Infiltrasjonsprogrammer

Nye infiltrasjonsprogrammer opprettes ved å kopiere et eksisterende program 
og deretter endre det. Derfor må listen alltid inneholde minst ett program.

Retorterengjøringsprogrammene er også forhåndsinnstilte. 
De kan ikke gis nytt navn, legges til, endres eller fjernes.
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Opprette et nytt program
•		 Pass	på	at	du	er	logget	inn	som	systemansvarlig.
•		 I	menyen	VIEW/EDIT USER PROGRAMS (fig. 158) uthever du programmet som ligner mest 

på det du vil opprette. (Dette reduserer antall trinn som trengs for å opprette det.)
•		 Trykk	på	COPY for å kopiere det valgte programmet. Det nye programmet vil få samme navn 

som det kopierte, men "(2)" legges til for å indikere endringen.
•		 Uthev	linjen	med	det	nye	programmet.
•		 Trykk	på	PROGRAM NAME-knappen øverst i tabellen. Tastaturet åpnes (fig. 159).
•		 Legg	inn	navnet	til	det	nye	programmet.

Redigere programtrinn
•		 Trykker	du	på	EDIT-knappen (i fig. 158) åpnes programtrinnskjermbildet (fig. 160). 
•		 Du	finner	PROGRAM NAME i overskriften.
•		 Fargene	på	den	venstre	rammen	til	tabellen	indikerer	reagensgruppen	som	reagensene	tilhører.
•		 Programtrinnene	vises	i	rekkefølgen	de	utføres	i.	Det	kan	defineres	inntil	15	trinn	i	hvert	pro-

gram.

Følgende karakteristikker i hvert programtrinn kan redigeres:
(fig. 160)
•		 reagensen	som	brukes	i	trinnet
•		 trinnets	varighet
 (inkluderer ikke påfyllings- og tappetidene)
•		 retortetemperaturen
 (hvis "Ambient" velges, vil visningen av retortetemperaturen forbli tom)
•		 trykktype	og/eller	vakuumsyklus
•		 Angi	forsinkelsestrinnet.

Fig. 159



5.3.2 Legge til og endre programmer

5. Betjening
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Redigere programtrinn (fortsettelse)

•		 Du	kan	redigere	et	trinn	ved	å	utheve	den	tilsvarende	linjen	og	trykker	på	den	respektive	overskriften.
•		 I	inndatavinduet	som	åpnes,	legger	du	inn	/	velger	programtrinninnstillingene.

Fig. 160



 

5.   Betjening



118 Brukerhåndbok V 2.9 RevU - 07/2019  

Redigere programtrinn (fortsettelse)

Angi et forsinkelsestrinn
Forsinkelsestrinnet er et trinn som forlenges for å sikre at et program vil fullføres ved et spesifisert 
tidspunkt.
•		 Uthev	programtrinnet	du	vil	definere	som	forsinkelsestrinn.
•		 Trykk	på	DELAY-knappen. 
 Forsinkelsessymbolet er flyttet til det valgte trinnet, noe som definerer trinnet som et forsin-

kelsestrinn.

Kopiering av programtrinn
•		 Uthev	trinnet	du	ønsker	å	kopiere.
•		 Trykk	på	COPY-knappen for å kopiere det uthevede trinnet.
•		 Endre	egenskapene	til	trinnet	ved	behov.

•		 Bruk	knappene	MOVE UP / MOVE DOWN for å flytte programtrinnene opp og ned innenfor et 
eksisterende program uten å måtte opprette disse trinnene på nytt.

Slette programtrinn
Slette et trinn fra et program:

•		 Uthev	trinnet	du	ønsker	å	fjerne.
•		 Trykk	på	DELETE-knappen.

5. Betjening

Det er ikke mulig å fjerne et trinn fra et program som bare består av ett trinn.
Programmer må bestå av minst ett trinn.

Husk	at	et	programtrinn	ikke	kan	kopieres	hvis	programmet	allerede	innehol-
der 15 trinn (maks. antall).

Forsinkelsestrinn er tillatt for fiksativer, intermedium og parafin. DELAY-knap-
pen er deaktivert for andre reagenser.
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Fig. 161

Slange for ekstern fylling/tapping av reagenser
•		 Koble	 slangen	 for	ekstern	 fylling/tapping	 (70), som vist i 

fig. 161.
•		 Når	du	 kobler	 slangen	 til	 koblingstrakten	 for	 reagenser	

(element 18 i fig. 161), skal koblingsstykket (71) festes i 
trakten med et tydelig klikk.

18

18

70

71

Ekstern skifting av reagenser

70

5.4 Behandle reagenser 5.4.1 Reagensfylling/-tapping

5.   Betjening

Følgende trinn skal bare utføres av utdannet 
laboratoriepersonell, som har erfaring med 
behandling av reagenser.
Bruk alltid gummihansker og vernebriller ved 
håndtering av reagensene som brukes i dette 
apparatet.
De	 anvendte	 reagensene	 kan	 være	 både	 gif-
tige og lett antennelige.

Når en systemflaske eller RTU-flaske skal fyl-
les eller tappes, må du se til at den eksterne 
fylle-/tappeslangen er forsvarlig festet til den 
eksterne stasjonen og ikke fjernes før proses-
sen er helt fullført. Ettersom trykkluft brukes 
til å rengjøre slangen etter hver fylling/tøm-
ming. Slangen må derfor ikke tas ut av den ek-
sterne stasjonen før dette rengjøringstrinnet 
er fullført.

•	 Den	kontaktfrie	tømme-/fyllefunksjonen	er	mulig	i	3,8-	og	
5-liters modus. - Både systemflasker og RTU-flasker kan fylles 
eller tømmes.
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Kontaktfri tømming
•		 Koble	til	slangen	for	ekstern	fylling/tapping	(70) og før den 

inn i den eksterne stasjonen (79) (f.eks. en bulkcontainer), 
som vist i fig. 163.

Trykk på SMART	SCREEN-knappen.

Fig. 162

Fig. 163

5. Betjening

Reagensfylling/-tapping (fortsettelse)

SMART	SCREEN (fig. 162) vises. Smart-
skjermen er det første skjermbildet for 
manuell betjening av maskinen.

79

79

70



Viktig!
Avhend løsemidler på forsvarlig måte og i 
samsvar med lokale bestemmelser og ret-
ningslinjene for håndtering av avfall for 
 selskapet eller institusjonen.

NB! SVÆRT VIKTIG!

Ved ekstern fylling/tapping skal du alltid KUN 
velge den eksterne stasjonen (79) og flasken 
som	 skal	 fylles/tappes	 i	 SMART	 FUNCTIONS‑
vinduet.

Retorten kan ikke fylles i mellomtiden ved 
denne prosedyren. Retorten kan, om nødven-
dig, fylles fra utsiden. Etterpå må reagensen 
tømmes	PÅ	UTSIDEN.
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•		 I	 skjermbildet	 (fig. 162) velger du system- eller RTU-
flasken som skal tappes. Velg deretter beholderen (ekstern 
 stasjon). 

 Trykk deretter på STATION DRAIN. 
Velg stasjon Trykk tastesymbol

Reagensfylling/-tapping (fortsettelse)

Fig. 164

Fig. 165

Fig. 167

•	 Et	meldingsvindu	på	skjermen	viser	at	prosessen	er	 fullført	
(fig. 167). Bekreft dette med OK for å kunne fortsette arbeidet.

•	 Hvis	den	 samme	 reagensen	 ikke	 skal	brukes	 i	 det	neste	
driftstrinnet, må kanskje retorten rengjøres med et rengjø-
ringsprogram.

•	 Det	vises	en	ledetekst	om	hvordan	de	nødvendige	forbere-
delsene skal utføres (fig. 165). Den må bekreftes med YES.

•	 Reagensen	pumpes	ut	av	RTU-flasken	til	retorten.	
•	 Så	snart	denne	oppgaven	er	fullført,	tappes	retorten	i	den	

eksterne stasjonen (79 i fig. 162 og 163).

•	 Hele	prosessen	vises	grafisk	på	skjermen	(SMART	SCREEN-
visning) (fig. 166).

Fig. 166

5.   Betjening

+
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Kontaktfri fyllingVelg stasjon Trykk tastesymbol

Fig. 168

Reagensfylling/-tapping (fortsettelse)

Fig. 169

Fig. 170

•	 Nå	må	du	velge	reagensen	som	den	uthevede	flasken	skal	
fylles med (altså reagensen som er i den eksterne stasjonen) 
(fig. 169).

•	 Når	du	har	valgt	en	reagens,	vises	en	ledetekst	som	ber	deg	
foreta de nødvendige forberedelsene.

•	 Når	alt	 er	 klart,	 trykker	du	på	YES for å starte fyllingen 
(fig. 170). 

5. Betjening

•		 Velg	en	tom	systemflaske	(f.eks.	S6) og den eksterne behol-
deren (ekstern stasjon, fig. 168) i skjermbildet.

•		 Trykk	deretter	på	STATION REFILL-knappen.

Ekstern fylling av systemflasker skjer på nøyaktig samme måte 
som ekstern tapping av RTU-flasker, men naturligvis i omvendt 
rekkefølge.+
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•	 Hele	 prosessen	 vises	 grafisk	 på	 skjermen	 (SMART 
F	UNCTIONS-visning) (fig. 171).

•	 Reagensen	pumpes	ut	av	den	eksterne	beholderen	og	føres	
først til retorten. Deretter fylles den valgte systemflasken.

Fig. 171

Fig. 172

Fig. 173

•	 Når	 den	 valgte	 stasjonen	 er	 fylt	med	 reagens,	 vises	 et	
meldingsvindu (fig. 172) om at slangen for ekstern fylling/
tapping har blitt spylt med trykkluft. 

•	 Du	skal	derfor	 la	 slangen	stå	 i	den	eksterne	 stasjonen	 til	
prosessen er ferdig, eller sette den i en annen egnet beholder.

•	 Når	rensingen	er	fullført,	vises	en	melding	(fig. 173) om at 
den eksterne fyllingen er fullført. Trykk på OK for å avslutte 
prosessen.

Reagensfylling/-tapping (fortsettelse)

5.   Betjening
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Fig. 175

5. Betjening

•		 Fjern	 systemflasken	 (15) fra reagensskapet og skru av 
beholderens deksel (15.1).

•		 Tøm	den	brukte	reagensen	i	en	bulkcontainer	og	fyll	deretter	
systemflasken igjen.

 Påfyllingsnivåene for påfylling med 3,8 l og 5,0 l er preget 
inn på fremsiden av hver beholder.

 Bruk en påfyllingstrakt for å hindre søl.
•	 Sett	den	fylte	systemflasken	tilbake	i	reagensskapet.
•	 Når	du	setter	 inn	systemflasken,	må	du	alltid	passe	på	at	

låseringen (35) er skikkelig strammet og at koblingstrakten 
(65) klikker riktig på plass i bakpanelet.

•		 Så	trykker	du	på	REAGENT STATUS-knappen i SETTINGS-
vinduet og henter frem tabellen med samme navn (fig. 175).

•		 Velg	den	aktuelle	linjen	i	tabellen	og	trykk	på	RESET DATA-
knappen for å nullstille dataene (fig. 175).

Manuell endring av reagenser





15

15.1

35

Fig. 174

65

Forsiktig!
Du må aldri skifte reagenser eller fylle tomme 
system-/RTU-flasker mens en prosess pågår.
Dette kan skade apparatet alvorlig.

Manuell fylling av systemflasker er beskrevet 
tidligere.
Følg nøyaktig samme prosedyre for RTU- 
flaskene	fra	skuffen.
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5.4.2 Etterfylling av parafin

5.   Betjening

To merker på innsiden av stasjonen viser det laveste påfyllingsnivået når stasjonen fylles med 
henholdsvis pelleter eller flytende parafin (fig. 176). Nivået må ikke synke under disse merkene.
Parafinstasjonen kan fylles med parafinpelleter, parafinblokker eller flytende parafin.
Hvis den fylles med pelleter, er smeltetiden ca. 6,0 t.

Fylling av parafinbad

•	 Velg	et	tomt	parafinbad	og	den	fulle	parafinstasjonen	i	Smart	
screen. Trykk deretter på STATION REFILL-knappen.

•	 Bekreft	ledeteksten	(fig. 177) med YES.

•	 Den	flytende	parafinen	pumpes	deretter	fra	parafinstasjonen	
til retorten.

•	 Så	fylles	det	valgte	parafinbadet	fra	retorten.
•	 Til	slutt	må	retorten	rengjøres.

Fig. 177

Fig. 178

Parafinstasjon

Fig. 176

+ 

Hvis et parafinbad fylles med pelleter, vil smeltetiden være 
ca. 720 min (12 t).
•	 Fyll	parafinbadet	opp	til	kanten	med	pelleter,	og	fyll	det	med	

pelleter igjen etter ca. 6 timer.
•	 Angi	deretter	smeltetiden	i	SERVICE	FUNCTIONS-menyen 

(se også kapittel 5.1.5).

Manuell fylling

Fylle fra parafinstasjonen

I den første fyllingen av alle tre parafinbad skal det brukes parafin som allerede er smeltet (dvs. bruk en 
 ekstern parafinovn eller en annen prosessor), slik at apparatet kan startes opp så raskt som mulig. Bruk deretter 
parafinstasjonen for fylling.

Hvis	 den	 siste	 reagensen	 i	 retorten	 ikke	 er	
kompatibel med parafinen, må retorten først 
gjøres ren med et rengjøringsprogram (uten 
vanntrinn!). 
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•	 Hvis	parafinen	har	blitt	ført	ut	av	parafinstasjonen	og	over	til	
parafinbadet ved hjelp av SMART	SCREEN-menyen, angis 
parafinstasjonen automatisk som "Empty" i reagensstatusen.

Fig. 179

•	 Derfor	må	parafinstasjonen	 settes	på	 "Full" på reagens-
status-menyen (fig. 179), slik at oppvarming og smelting 
aktiveres etter etterfylling med parafinpellets.

Fylling av parafinbad (fortsettelse)

•	 	Det	gjør	du	ved	å	gå	til	reagensstatusen,	velge	parafinsta-
sjonen og trykke på knappen SET AS FULL.

5. Betjening




Når parafinstasjonen er stengt, vises en melding som forklarer at PARAFFIN MELTING-knappen kan brukes for 
å sette parafinstasjonens reagensstatus til FULL og beregne smeltetid på nytt.

Forsiktig!
Hvis	parafinbadene	er	angitt	som	"Empty"	i	reagensstatusen	(fig. 179), deaktiveres også oppvarmingen samti-
dig. Dette betyr at eventuelle parafinrester kan stivne slik at det valgte badet ikke kan brukes.
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5.   Betjening

Pass på at slangen skyves helt inn på o-ringe-
ne på voksavløpskoblingen. 
Når du utfører en parafintømming, må du 
påse at parafintømmeslangen er trygt plas-
sert i den eksterne beholderen og holdes på 
plass helt til operasjonen er fullført,
ettersom slangen automatisk fylles med luft 
når tømmingen er ferdig. 
Slangen skal derfor ikke fjernes fra den 
 eksterne bulkcontaineren før dette rengjø-
ringstrinnet er fullført.

57

•		 Bruk	SMART	SCREEN-knappen for å hente frem SMART 
FUNCTIONS-skjermbildet (fig. 181).

Fig. 180

5.4.3 Tapping av parafinbad 

•		 Koble	parafintappeslangen	(36) til trakten (57) til 
parafintappen på fremsiden av apparatet, og før den 
inn i en oppsamlingstank (fig. 180). 36

Fig. 181



Du skal kun tappe parafinbad ved hjelp av 
funksjonen ekstern tapping. Når du gjør 
dette, skal du bruke en egnet beholder som 
rommer minst 10 liter, for å tappe et 5-liters 
parafinbad til utsiden (sprutfare!).
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5. Betjening

Tapping av parafinbad (fortsettelse)

Fig. 183

•		 Du	må	bekrefte	sikkerhetsspørsmålet	som	følger	for	å	kunne	
fortsette (fig. 184).

Fig. 184

•		 Hvis	det	er	nødvendig,	må	retorten	varmes	til	den	påkrevde	
temperaturen slik at parafinen holder seg flytende. Så pum-
pes parafinen fra det valgte parafinbadet til retorten.

•	 Når	badet	er	tømt,	pumpes	parafinen	automatisk	fra	retorten	
til den eksterne beholderen.

•	 Når	denne	operasjonen	er	 fullført,	blåses	parafinrester	ut	
av det eksterne røret og slangen. Meldingen om dette må 
bekreftes med OK.

Fig. 185

+

Fig. 182

•		 Velg	parafintanken	som	skal	tappes	og	beholderen	for	den	
brukte parafinen (ekstern stasjon) (fig. 182).

•	 Trykk	deretter	på STATION DRAIN.

Hvis	 den	 siste	 reagensen	 i	 retorten	 ikke	 er	 kompatibel	 med	 parafinen,	 må	 retorten	 først	 gjøres	 ren	 med	 et	
 rengjøringsprogram (uten vanntrinn!)



129ASP6025 Tissue Processor

5.5 Kjøre programmer

Trykk på PROGRAMS-knappen i start-
skjermbildet.

Dette vinduet viser alle infiltrasjonspro-
grammene som operatøren har opprettet 
selv.

Fig. 186

•		 Du	henter	frem	et	program	ved	å	trykke	på	knappen	som	er	merket	med	programnavnet.
•  Et skjermbilde med den grafiske programgjengivelsen vises (SMART	SCREEN);	Alle	stasjonene	

har fargekoder i samsvar med de tilknyttede reagensgruppene. Trykk på START-knappen for å 
kjøre programmet. Velg deretter nivået (antall kurver) i retorten.

•		 Brukeren	kan	endre	programmet	han/hun	har	hentet	frem	før	det	startes.	Trinn	kan	fjernes	eller	
legges til, eller parametre kan endres. Dette kan også gjøres etter at programmet har startet.

•	 I	så	fall	må	operatøren	avbryte	programmet	ved	å	trykke	på	PAUSE-knappen. Denne hand-
lingen påvirker bare den gjeldende programkjøringen og endrer ikke den lagrede protokollen. 
Mer informasjon finnes i kapittel 5.5.4.


Programmer kan startes fra to ulike skjermer: PROGRAMS og FAVORITES.

5.5.1 Brukerdefinerte programmer

5.   Betjening
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FAVORITES

Fig. 187

Opptil 10 programmer kan konfigureres som FAVORITES i ASP6025. Et favorittprogram er et 
infiltrasjonsprogram som brukes ofte og dermed har blitt lagt til FAVORITES-listen. Alle innstil-
lingene har allerede blitt programmert, og det er bare antall kassetter som må legges inn hvis 
denne funksjonen er aktivert.
Favorittprogrammer kan stilles inn slik at de:
•		 kjører	"så	snart	som	mulig"	(ASAP)
•		 slutter	ved	et	forhåndsdefinert	tidspunkt,	eller
•		 ber	om	at	du	legger	inn	ønsket	sluttid	når	de	starter

Starte et 
favorittprogram

Når du vil begynne å arbeide med et favo-
rittprogram, trykker du på det tilsvarende 
symbolet i FAVORITES-vinduet.
Etter at programmet er startet, kan slut-
tiden og/eller programparameterne frem-
deles endres som med ethvert annet 
program.



Startknappen til et favorittprogram inneholder navnet til programmet, sluttiden og et symbol 
dersom det har blitt tildelt.
Xylenprogrammer opprettes i oransje, mens alle andre programmer er blå.

5. Betjening

5.5.2 Favoritter

Viktig!
For å kunne starte et av de forhåndsinstallerte programmene må det først 
 legges til Favorites.
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5.5.3 Definere favorittprogrammer

•		 Velg	en	tom	programlinje
•		 Trykk	på	PROGRAM NAME-tasten. Valgvinduet SELECT	THE	

PROGRAM vises (fig. 189).
 Her er en oversikt over ALLE programmene som er lagret i 

apparatet, inkludert de brukerdefinerte programmene.
•		 Velg	programmet	du	ønsker	og	trykk	på	OK for å bekrefte. 

Navnet til programmet overføres til den tomme linjen.

Før et program vises med startknapp i FAVORITES-vinduet, må det defineres som et favorittpro-
gram. Slik gjør du det:



Fig. 188

Trykk på SETTINGS-knappen for å kom-
me til vinduet med samme navn. Her 
trykker du på FAVORITE PROGRAMS-
knappen.

VIEW/EDIT FAVORITES-vinduet åpnes 
(fig. 188).
Det viser alle infiltrasjonsprogrammene 
som er definert som favoritter.

Legg et program til Favorites



Fig. 189



5.   Betjening
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Angi en sluttid
•		 Trykk	på	FINISH	TIME-knappen for å hente frem inndata-

vinduet for sluttiden (fig. 190).
Det er tre alternativer for å stille inn sluttiden:
•		 Legg	inn	tidspunktet	når	programmet	skal	slutte	ved	hjelp	

av 24-timers notasjon. 
•		 Velg	ASAP hvis programmet skal avsluttes uten ventetid.
•	 Velg	TIME REQUEST hvis systemet ikke skal be brukeren 

legge inn ønsket sluttid før programmet startes.
•		 Trykk	på	OK for å bekrefte sluttiden.

Definere favorittprogrammer (fortsettelse)



Fig. 190

Velge en sluttdag
I tillegg til sluttiden kan du også definere en spesiell ukedag når 
en favoritt skal bli ferdig.
•		 Trykk	på	DAY-knappen. Valgvinduet for ukedager åpnes.
•	 Velg	ønsket	dag	fra	listen	og	bekreft	med	OK (fig. 191).



Fig. 191

5. Betjening

Hvis	 en	 sluttid	 er	 tildelt	 et	 favorittprogram,	
forlenges forsinkelsestrinnet slik at program-
met avsluttes nøyaktig på det forhåndsvalgte 
tidspunktet. 
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Tildele et programsymbol

•		 Trykk	på	ICON-knappen. Valgvinduet med ulike symboler 
åpnes (fig. 192).

•		 Uthev	symbolet	du	ønsker	og	 trykk	på	OK for å bekrefte. 
Det valgte symbolet tildeles programmet, og vises også på 
Start-knappen i FAVORITES-vinduet (fig. 187).

Definere favorittprogrammer (fortsettelse)



Fig. 192

Slette et favorittprogram

•		 Uthev	programmet	du	vil	fjerne	i	VIEW/EDIT FAVORITES-vinduet.

•		 Trykk	på	DELETE-knappen. Det uthevede programmet fjernes uten sikkerhetsspørsmål.

5.   Betjening

Den første posisjonen i listen er tom. Dette 
alternativet kan velges hvis du ikke vil ha et 
symbol lenger.

Gjør det samme hvis du vil skifte ut et program i favorittlisten med et annet 
program. 
Linjen overskrives med det nye navnet når programnavnet tildeles. 
Utfør deretter de etterfølgende trinnene som beskrevet.

Favorittprogrammet fjernes bare fra FAVORITES-listen. Selve programmet 
 slettes ikke.
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5.5.4 Starte et program
En rekke betingelser må oppfylles før et infiltrasjonsprogram kan startes. Disse trinnene er grunnleggende for å kunne starte 
et program:

2. Trykk deretter på PROGRAMS eller FAVORITES for å gå til vinduet hvor programmet befinner seg (fig. 186 og 187).

3. I dette vinduet trykker du på den aktuelle programknappen for å starte programmet.

4. SMART	SCREEN går over til programgrensesnittet, hvor alle trinnene til det aktuelle programmet vises grafisk.
 I noen tilfeller må du bekrefte visse skjermmeldinger eller legge inn verdier. Hvis terskelverdiene er angitt, må du legge 

inn antall kassetter som skal behandles.
 Apparatet kontrollerer den gjenværende smeltetiden for parafinbadene når programmet starter. Hvis kjøretiden forventes 

å bli forlenget, må operatøren bekrefte at det finnes en sluttidforsinkelse.

5. Legg kurvene i retorten, lås retorten og trykk på START.

5. Betjening

1. Pass på at riktig modus er angitt i systeminnstillingene for programmet som skal startes (mer informasjon finnes i 
 kapittel 5.1.2).

Laboratoriet skal kontrollere alle infiltrasjonsprogrammer før bruk (dvs. behandling av pasientvev for 
diagnostikk) i henhold til lokale eller regionale akkrediteringskrav.

For	 autorotasjonsprogrammer	 MÅ	 CONCENTRATION	 angis,	 og	 den	 spesifiserte	 påfylllingsplanen	 for	
 system- og RTU-flasker må forhåndsinnstilles før programmet kan startes.
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Fig. 193

6.  Når et program starter, indikerer en melding på skjermen (fig. 193) 
når programmet er forventet å slutte og minner operatøren på å 
kontrollere nivået på alle reagenser og lukke retorten.

Hvis	 programmet	 ble	 hentet	 frem	 fra	 FAVORITES‑
vinduet, starter det automatisk når alle ledetekstene 
er	bekreftet.	Hvis	det	ble	hentet	frem	fra	PROGRAMS‑
vinduet, må du trykke på START-knappen for å starte 
det.

Kun helt rengjorte kassettkurver skal brukes ved behandling av pasientvev!

5.   Betjening

Hvis	den	automatiske	trykktesten	til	ASP6025	mislyk-
kes, kan IKKE et bearbeidingsprogram startes, og re-
torten kan IKKE fylles manuelt via SMART-skjermen. 
Programmet ber imidlertid operatøren repetere den-
ne testen når nødvendige korrigeringer er gjort.

Fig. 194



136 Brukerhåndbok V 2.9 RevU - 07/2019  

Fig.195 viser SMART	SCREEN mens et infiltrasjonsprogram 
kjører.

Starte et program (fortsettelse)

Fig. 195



Fig. 196



FINISH	TIME-knappen viser tidspunktet når 
programmet som kjører, vil avsluttes. Hvis 
det skjer noe som forsinker sluttiden, vil an-
givelsen av sluttiden oppdateres tilsvarende.

Det roterende grønne og hvite symbolet viser 
at en protokoll blir behandlet for øyeblikket.

Antall kassetter som behandles i retorten, 
vises.

Arbeidstrinnet som kjører for øyeblikket og 
tiden som gjenstår før det er ferdig, vises i 
feltet nedenfor.

Du kan gå fra grafikkvisning til tabellvisning ved å trykke på 
TABLE-knappen (fig. 196). Trykker du deretter på GRAPHICAL-
knappen, kommer du tilbake til SMART	SCREEN.

Et program som kjører må stoppes før det 
kan endres. Dette gjøres ved å trykke på 
PAUSE-knappen. Trykk deretter på FINISH	
TIME-knappen og legg inn en ny sluttid.

Sluttiden til et kjørende program kan bare en-
dres mens forsinkelsestrinnet fremdeles ikke 
er	 fullført.	 Verdien	 som	 legges	 inn,	må	 være	
høyere enn trinnvarigheten som allerede har 
blitt behandlet.

5. Betjening
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Trykker du på RUN OPTIONS-knappen, 
åpnes vinduet med samme navn.

Fig. 198

Starte et program (fortsettelse)

•		 PRE-TEST aktivert:
 Etter at programmet er startet, fylles og tappes retorten for 

den første reagensen i infiltrasjonsprogrammet for å teste 
at alle rørene og ventilene er uten hindringer.

•		 PRINTER, hvis aktivert:
 På slutten av programmet lagres en fullstendig kjørelogg 

over hele programutførelsen i form av en PDF-fil.

Fig. 197

Hvis du starter et 
program hvor TIME 
 REQUEST er valgt som 

sluttid, åpnes et inndatavindu (fig. 197). Her kan du velge slut-
tiden.





Denne funksjonen (fig. 198) viser alternativene som det 
 gjeldende programmet ble startet med.

RUN OPTIONS

For å sikre at programmet slutter ved spesifi-
sert dato og klokkeslett, forlenger ASP6025 
varigheten til det programmerte forsinkelse-
strinnet tilsvarende.
Når du jobber med fastsatte sluttider, bør du 
alltid kontrollere at apparatets dato og klok-
keslett er oppdatert.

Alternativene som er valgt vil gjelde for ALLE programmene!
Alle kjørealternativene kan aktiveres eller deaktiveres etter behov mens programmet kjører.

5.   Betjening
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5. Betjening

5.5.5 Avslutte et program

Etter å ha tømt all parafinen, er det implementert en automatisk dryppetid på 2 minutter for å optimere bruken 
av rengjøringsreagenser.

Når et infiltrasjonsprogram er avsluttet, kan retorten tømmes kurv for kurv, slik at kassettkurvene kan fjernes uten å komme 
i kontakt med varm parafin.

Fig. 199
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5.   Betjening

5.6 Permanent installerte infiltrasjonsprogrammer

•	 Utskiftningssyklusen	defineres	av	terskelverdien	for	etanolkonsentrasjonen	til	den	første	etanolen	som	måles	av	tetthets-
sensoren.

 Terskelverdien for etanol er blitt satt til 55 % av produsenten og kan økes gradvis med trinn på 1 % til mellom 50 og 60 %.
•	 Etanolkonsentrasjonene	som	vises	er	startkonsentrasjoner	som	gjelder	installeringen	av	vevsprosessoren.

Autorotasjonsprogrammenes reagensposisjonering

5.6.1 Programmer med automatisk etanolrotasjon

Laboratoriet skal kontrollere alle de permanent installerte infiltrasjonsprotokollene som beskrives i dette 
 kapittelet før bruk (dvs. behandling av pasientvev for diagnostikk) i henhold til lokale eller regionale akkredite-
ringskrav og ved hjelp av vev som ikke skal brukes i diagnostikk.

Autorotasjonsprogrammer kan ikke gis nytt navn, redigeres eller fjernes av brukeren. 
Hvis	 du	 vil	 starte	 et	 autorotasjonsprogram,	 må	 programmet	 ha	 blitt	 lagret	 i	 listen	 "FAVORITES".	 Se	 også	
 kapittel 5.5.3

 Flaske Reagens

S1 70 % etanol

S2 80 % etanol

S3 95 % etanol

S4 100 % etanol

S5 100 % etanol

S6 100 % etanol

S7 Xylen

S8 Xylen

S9 Xylen

D1 Formalin

D2 Vann

D3 Xylenveksling

D4 Etanolveksling	->	100	%

D5 Rensexylen

D6 Rensealkohol
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5. Betjening

Standard tissue over night

Alle prøvetyper som kan passe inn i en standardkassett. Vev med høyt fettinnhold kan kreve en lenger protokoll.

Fi
g.

 20
0
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5.   Betjening

Standard biopsy
Alle biopsier opptil 3 mm i diameter. Gastrointestinale biopsier, vevskjerner fra nyrer, prostata, lever og bryst, punksjonsbi-
opsier fra hudvev, små tarmpolypper.

Fi
g.

 20
1
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5. Betjening

Small Specimen

Alle slags prøvestørrelser til maks. mål på 10 x 15 x 2,5 mm (b x d x h).

Fig. 202
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5.   Betjening

5.6.2 Forhåndsinstallerte xyleninfiltrasjonsprogrammer

Reagensposisjonering for tidsoptimerte xylenprogrammer

Flaske Reagens

S1 Etanol (70 %)

S2 Etanol (85 %)

S3 Etanol (100 %)

S4 Etanol (100 %)

S5 Etanol (100 %)

S6 Etanol (100 %)

S7 Xylen

S8 Xylen

S9 Xylen

D1 Formalin 

D2 Etanol (90 %)

D3 -tom-

D4 -tom-

D5 Rensexylen

D6 Rensealkohol

Forhåndsinstallerte xylenfrie infiltrasjonsprogrammer kan ikke gis nytt navn, redigeres eller fjernes av brukeren.
Hvis	du	vil	starte	et	xylenprogram,	må	det	være	lagret	i	listen	"FAVORITES".	Se	også	kapittel 5.5.3.
Etanolkonsentrasjonene som vises, er startkonsentrasjoner som gjelder installeringen av vevsprosessoren.
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5. Betjening

Xylenprotokoll 1 t

Endoskopiske biopsier og nålebiopsier fra bryst og prostata. Diameter opp til 1,5 mm.

Fig. 203
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5.   Betjening

Xylenprotokoll 2 t

Alle biopsier opptil 3 mm i diameter. Gastrointestinale biopsier, vevskjerner fra nyrer, prostata, lever og bryst, punksjonsbi-
opsier fra hudvev, små tarmpolypper.

Fig. 204
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5. Betjening

Xylenprotokoll 4 t

Små prøver av tynt vev (tarm, nyrer, lever osv.) med tykkelse inntil 3 mm, eksisjons- og snittbiopsier av hud, hudellipser.

Fig. 205
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5.   Betjening

Xylenprotokoll 6 t

Alt rutinevev med maks. mål 15 x 10 x 4 mm (unntatt prøver av hjernevev og rent fettvev).

Fig. 206
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5. Betjening

Xylenprotokoll 12 t

Alt rutinevev med maks. mål 20 x 10 x 5 mm (vev med høyt fettinnhold kan kreve lenger protokoll).

Fig. 207
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5.   Betjening

5.6.3 Xylenfrie infiltrasjonsprogrammer

Reagensposisjonering/utskiftningssyklus 
for tidsoptimerte, xylenfrie programmer:

Systemflasken S1 inneholder 70 % etanol.
Systemflasken S2 inneholder 85 % etanol.
Hvert program krever dessuten et ekstra trinn med ParaLast for å redusere reagensoverføring.
Trykk/vakuum-syklusen krever at trinn varer i minst 6 minutter!

 Flaske Reagens

S1 70 % etanol

S2 85 % etanol

S3 -tom-

S4 80/20 etanol/isopropanol

S5 80/20 etanol/isopropanol

S6 100 % isopropanol

S7 100 % isopropanol

S8 100 % isopropanol

S9 - tom -

D1 Formalin 

D2 -tom-

D3 ParaLast

D4 -tom-

D5 Rensexylen

D6 Rensealkohol

Xylenfrie infiltrasjonsprogrammer kan ikke gis nytt navn, redigeres eller fjernes av brukeren.
Hvis	du	vil	starte	et	xylenfritt	program,	må	programmet	være	lagret	i	listen	"FAVORITES".	Se	også	kapittel 5.5.3.
Isopropanolkonsentrasjonene som vises, er startkonsentrasjoner som gjelder installeringen av ASP6025 modu-
lær	vevsprosessor.
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5. Betjening

Xylenfri 1 t

Endoskopiske biopsier og nålebiopsier fra bryst og prostata. Diameter opp til 1,5 mm.

Fig. 208
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5.   Betjening

Xylenfri 2 t

Alle biopsier opptil 3 mm i diameter. Gastrointestinale biopsier, vevskjerner fra nyrer, prostata, lever og bryst, punksjonsbi-
opsier fra hudvev, små tarmpolypper.

Fig. 209
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5. Betjening

Xylenfri 4 t

Små prøver av vev (tarm, nyrer, lever osv.) med lav tetthet og tykkelse inntil 3 mm, eksisjons- og snittbiopsier av hud, ellipser.

Fig. 210
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5.   Betjening

Xylenfri 6 t

Alt rutinevev med maks. mål 15 x 10 x 4 mm (unntatt prøver av hjernevev og rent fettvev).

Fig. 211
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5. Betjening

Xylenfri 12 t

Alt rutinevev med maks. mål 20 x 10 x 5 mm (vev med høyt fettinnhold kan kreve lenger protokoll).

Fig. 212
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6.   Rengjøring og vedlikehold

6.1 Rengjøringsprogrammer

Fig. 213

1

2

Hent frem SETTINGS-menyen for å velge et 
retorterengjøringsprogram.
I denne menyen kan du se og starte de definerte 

rengjøringsprogrammene (1 - fig. 213).



6.1.1 Visning av rengjøringsprogrammer

Hvis du vil se et rengjøringsprogram, 
trykker du på CLEANING	PROGRAMS-
knappen i PREINSTALLED	PROTOCOLS-

feltet slik at du henter frem det tilsvarende vinduet (2, fig. 213).

Fig. 214

I CLEANING	PROGRAMS-menyen velger du 
ønsket program. Trykk deretter på VIEW.

Det er påbudt å bruke laboratoriehansker for alle rengjøringsoppgaver!

Det er definert tre retorterengjøringsprogrammer i ASP6025.
Rengjøringsprogrammer kan ikke kopieres eller fjernes, men et vanntrinn kan legges til (se nedenfor).

I dette vinduet kan rengjøringsprogrammer 
vises, men ikke endres.
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6. Rengjøring og vedlikehold

6.1.2 Kjøre rengjøringsprogrammer

Fig. 216

Rengjøringsprogrammet hopper over alle trinn som ikke trengs for å fullføre rengjøringen av retorten. 
Hvilke trinn som utføres, avhenger av hvilken reagens som var sist i retorten.

Hvis rengjøring ikke trengs, informerer systemet brukeren om 
dette i et meldingsvindu (fig. 216).

Hvis den siste reagensen i retorten var enten parafin, ParaLast™ 
eller intermedium, varsles brukeren om at det bør utføres en 
 retorterengjøring idet SMART	SCREEN forlates (fig. 215). 
Bekreft dette med OK.

Fig. 215

•		 RETORT	CLEANING	PROGRAMS-vinduet åpnes, og du kan 
velge det ønskede rengjøringsprogrammet herfra.

Du kan velge følgende retorterengjøringsprogrammer (fig. 217):
•	 Rapid	Cleaning	Program
•	 Standard	Cleaning	Program
•	 utvidet	rengjøringsprogram	med	rengjøringsmiddel	(vann-

trinn er definert i programmet)
Trykker du på CANCEL-knappen, starter ikke rengjøringen og du 
kommer tilbake til det forrige skjermbildet. (Dette er IKKE mulig 
hvis et infiltrasjonsprogram ble kjørt før dette!).



Fig. 217

Du henter frem et rengjørings-
program ved å trykke på START 
	CLEANING	PROGRAM-knappen.

Etter en parafinkjøring rengjør du kassettkurvene med standard rengjøringsprogram. Bare rene kas-
settkurver kan brukes for programkjøring. Etter 6 rengjøringssykluser må både xylen og alkohol skiftes.

Videre må verken støpeformer eller andre 
gjenstander rengjøres med et ASP6025-ren-
gjøringsprogram!
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6.   Rengjøring og vedlikehold

Kjøring av rengjøringsprogrammer (fortsettelse)

Fig. 219

Rengjøring etter fullført infiltrasjonsprogram

Du kan velge et ekstra vanntrinn for hvert retorterengjøringspro-
gram hvis du vil. (BORTSETT FRA fullt rengjøringsprogram med 
rengjøringsmidler). (Se også kapittel 6.1.3.) 

Fig. 220





•	 Når	du	velger	vanntrinn,	 trykker	du	på	WATER YES/NO-
knappen slik at det vises et grønt merke (fig. 218/219). 
Vanntrinnet utføres alltid som det tredje trinnet i rengjø-
ringsprogrammet. Det kjøres altså ikke i tillegg til rengjø-
ringsprogrammet vist i fig. 220.

De tre rengjøringsprogrammene tilbys auto-
matisk når et infiltrasjonsprogram er fullført 
(fig. 217). 
I	 dette	 tilfellet	 MÅ	 retortrengjøring	 utføres;	
denne funksjonen kan ikke avbrytes.

Vanntrinnet kan bare velges hvis det er 
 rengjøringsvann i en av flaskene.
I	modusen	"Auto	by	RMS"	må	"Cleaning	water"	
være	definert	for	en	stasjon.
I	modusen	"Concentration"	brukes	prosessvan-
net automatisk som rengjøringsvann.

Hvis	 den	 magnetiske	 vispen	 er	 fjernet	 fra	
 retorten, må den settes tilbake før rengjørin-
gen startes. 
Ellers vil ikke rengjøringsmidlene i retorten 
varmes opp tilstrekkelig.

Hvis kassetter/kurver ikke fjernes umiddelbart etter en parafin-
kjøring, kan det dryppe parafin i retorten som er tømt.

Etter et infiltreringsprogram er det ikke mulig 
å	unngå	rengjøring;	det	finnes	 ingen	CANCEL‑
knapp.	Rengjøring	MÅ	utføres!

Når rengjøring utføres med vanntrinn, fylles 
retorten til det andre nivået i vanntrinnet, 
uansett om 3-kurvmodus eller 2-kurvmodus 
er valgt.

Fig. 218
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6. Rengjøring og vedlikehold

Kjøring av rengjøringsprogrammer (fortsettelse)

•	 Når	 rengjøringsprogrammet	er	 fullført,	 vises	en	 skjermmelding	om	at	
sensorene i retorten må rengjøres (fig. 222).

Fig. 222

•	 Når	du	har	trykket	på	den	tilhørende	knappen,	vises	en	melding	om	at	
retorten må være tom og at alle prøver må fjernes fra den før rengjøringen 
starter.

•	 Når	alle	nødvendige	betingelser	er	oppfylt,	trykker	du	på	YES-knappen for 
å starte rengjøringsprogrammet.

 Prosedyren er vist grafisk i SMART	SCREEN.

Fig. 221

Fig. 223

•	 Hvis	terskelverdiene	i	reagensstatusen	er	overskredet,	vises	en	varselmel-
ding om dette på slutten av rengjøringsprogrammet (fig. 223).

•	 Hvis	meldingen	bekreftes	med	YES, åpnes REAGENT STATUS-vinduet. Her 
kan du kontrollere terskelverdiene.

Den magnetiske vispen og silen i retorten må fjernes og ren-
gjøres grundig og regelmessig etter et infiltrasjonsprogram. 
Den magnetiske vispen og silen må deretter settes riktig 
 tilbake.
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6.   Rengjøring og vedlikehold

6.1.3 Rengjøringsprotokoller

I. Rapid	Cleaning	Program

Trinn: Reagens: Tid (min): Temp.	(°C): Trykk/vakuum:
1 Rensexylen 6 67 Omgivelse
2 Rensealkohol 3 62 Omgivelse
Tørt trinn: Tom retorte
3 Vakuumtrinn 10 67 Vakuum 
4 Ventilasjonstrinn 2 Omgivelse Omgivelse
Valgfritt trinn istedenfor "tørt trinn": 
5 Rengjøringsvann 1 65 Omgivelse

II. Standard	Cleaning	Program
Trinn: Reagens: Tid (min): Temp.	(°C): Trykk/vakuum:
1 Rensexylen 12 67 Omgivelse
2 Rensealkohol 6 62 Omgivelse
Tørt trinn: Tom retorte
3 Vakuumtrinn 10 67 Vakuum
4 Ventilasjonstrinn 2 Omgivelse Omgivelse
Valgfritt trinn istedenfor "tørt trinn":
5 Rengjøringsvann 1 65 Omgivelse

III. Extended	Cleaning	Program
Trinn: Reagens: Tid (min): Temp.	(°C): Trykk/vakuum:
1 Rensexylen 25 67 Omgivelse
2 Rensealkohol 10 62 Omgivelse
3 Rengjøringsmiddel 16 65 Omgivelse
4 Rengjøringsvann 16 65 Omgivelse
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6. Rengjøring og vedlikehold

6.1.4 SMART-rengjøring

Hensikten med SMART-rengjøringen er å fjerne reagensrester fra alle rør. 

SMART-rengjøring er nødvendig i disse tilfellene:
•	 ved	rengjøring	av	luftsystemet/væskesystemet	og	redusere	avleiringer	i	rørene	(ca.	en	gang	

per måned og før et nytt aktivt kullfilter settes inn)
•	 ved	hver	endring	av	stasjonskonfigurasjonen,	f.eks.	skifting	fra	xylen	til	isopropanol,	ParaLast	

samt hvis driftsmodus (Concentration/Auto by RMS) byttes
•	 hvis	apparatet	skal	flyttes	eller	transporteres	over	lange	avstander
•	 hvis	apparatet	skal	være	avslått	i	over	en	uke	(f.eks.	før	ferier	osv.)

Betingelsen for å starte SMART-rengjøringen er at retorten har blitt grundig 
rengjort med den utvidede rengjøringsmodusen og at det ikke er reagens i re-
torten.
Dette er den eneste måten å sikre at rester fra andre reagenser ikke kommer inn 
i de nylig definerte stasjonene.

I tillegg til SMART-rengjøringen, må du kontrollere at det ikke er reagensrester i 
flaskene før apparatet transporteres.
Det	skal	heller	ikke	være	voks	i	retorten,	parafinbadene	eller	parafinstasjonen.

Den faktiske rengjøringen skjer i fire trinn som kjøres i sekvensen automatisk.

SMART-rengjøringsprosessen

Forviss deg om at alle system- og RTU-flasker (og kondensatflasken) er helt tømt før du starter. Reagensene kan 
brukes på nytt så lenge som den spesifiserte grensen for kontaminasjon ikke er overskredet.

Påse at retorten er fullstendig tømt. Instrumentfunksjonen er inaktiv hvis statusen for retorten er "full" eller 
"delvis full".
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Du starter SMART-rengjøringen ved å trykke på ENHANCE-
MENT-knappen slik at du kommer til menyen. Trykk deretter 
på SMART	CLEAN-knappen i feltet INSTRUMENT	CONTROL 
(fig. 224).

SMART-rengjøringen utføres i fire trinn. De er beskrevet 
nedenfor.

Fig. 224



SMART-rengjøring (fortsettelse)

Trinn 1
I den første fasen renses alle væskerørene i sekvens med trykk-
luft. 
Hvis dette skal være mulig, må alle system- og RTU-flaskene  
(i reagensskapet og skuffen) være i apparatet (fig. 225).

Fig. 225

6.   Rengjøring og vedlikehold

Brukeren informeres hele tiden om fremdriften til rengjøringen. Hvis det kreves handlinger fra brukerens side, åpnes et meldingsvindu 
på skjermen. Det må bekreftes før SMART-rengjøringen kan fortsette.
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6. Rengjøring og vedlikehold

Fig. 226

SMART-rengjøring (fortsettelse)

Trinn 2
Brukeren bes om å fjerne alle reagensflaskene fra apparatet 
(fig. 226). Når ledeteksten er bekreftet av operatøren, genereres 
det et vakuum ved hver reagensposisjon. All reagens som ligger 
igjen i slangen, suges inn i retorten. Under denne prosessen 
kontrolleres det om (en større enn ubetydelig mengde) reagens 
har trengt inn i retorten og om vakuumet er frigjort raskt nok.
Dette gjøres for å påvise at flasken faktisk er fjernet. 
Til slutt bygges det opp et trykk i retorten flere ganger. Deretter 
luftes den ut som normalt (trykksykluser).

Fig. 227

Trinn 3
Før det tredje trinnet blir brukeren bedt om å sette en tom system- eller RTU-flaske i posisjonen i skuffen som ble definert med 
rengjøringsxylen (i eksempelet, fig. 227, element D5).
Dette må bekreftes ved å trykke på OK-knappen i meldingsvinduet.
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Trinn 4

Når meldingen om fullført SMART-RENGJØRING vises på 
skjermen, fjerner du flasken som brukes (i dette eksempelet: D5) 
og avhender innholdet.

Etterpå genereres flere trykksykluser i retorten.
Når måltrykket oppnås, frigjøres det via (rengjøringsxylen-) 
RTU-flasken (i dette eksempelet: D5).

Fig. 228

Fig. 229

Det siste trinnet i SMART-RENGJØRING er å skylle retorten med 
etanol (100 %). 

Slik gjør du det:
1. Fyll en RTU-flaske med etanol (100 %), og plasser den i 

posisjonen for xylen til rengjøring i skuffen.
2. Sett RTU-flasken med xylen til rengjøring til ”full”.
3. Gå deretter til SMART	SCREEN og fyll retorten til det andre 

nivået fra denne flasken. Overfør deretter reagensen tilbake 
til flasken.

4. Gjenta denne prosedyren(1 – 3) for alle andre RTU-flasker 
D1 – D6 som er i bruk. Se eksempler på de neste sidene for 
spesifikke stasjonssekvenser.

 Rengjøringsprosessen må avsluttes i RTU-flaskeposisjonen 
som er kompatibel med det første trinnet i behandlingspro-
tokollen, for at en behandlingsprotokoll skal kunne starte.

5. Sett alle de rengjorte flaskene i riktig posisjon.
Når du endrer programvarekonfigurasjonen, justerer du plas-
seringen av flaskene og reagensene i samsvar med den nye 
konfigurasjonen. Reagensene kan brukes på nytt så lenge som 
den spesifiserte grensen for kontaminasjon ikke er overskredet.



SMART-rengjøring (fortsettelse) Trinn 3 (fortsettelse)
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 RTU-flasker Stasjonstilordning

D1 Formalin

D2 Vann

D3 Bytte av xylen

D4 Bytte	av	etanol	->	100	%

D5 Xylen til rengjøring

D6 Alkohol til rengjøring

Eksempel på rengjøringsrekkefølge av en protokoll i konsentrasjonsmodus

Rengjøringssekvens
1. D5 Xylen til rengjøring
2. D3 Bytte av xylen
3. D6 Alkohol til rengjøring
4. D4 Bytte av etanol
5. D2 Vann
6. D1 Formalin
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Eksempel på rengjøringsrekkefølge for en protokoll i Auto by RMS-modus

 RTU-flasker Stasjonstilordning

D1 Formalin

D2 Etanol (90 %)

D3 (tom)

D4 (tom)

D5 Xylen til rengjøring

D6 Alkohol til rengjøring

Rengjøringssekvens
1. D5 Xylen til rengjøring
2. D6 Alkohol til rengjøring
3. D2 Etanol (90 %)
4. D1 Formalin
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6.2 Generelt vedlikehold

•		 Tørk	parafinbadene	og	lokkene	rene.	
 Lokket kan fjernes ved rengjøring.
•		 Tørk	parafinstasjonen	og	lokket	rent.	
•		 Hvis	de	er	veldig	skitne,	fjerner	du	vokssilene	fra	parafinbadene	og	parafinstasjonen.	Rengjør,	

tørk og sett de inn på nytt. 

Maskinens yttersider
Rengjør maskinens yttersider etter behov. Tørk dem med en fuktig klut fuktet med mild såpe, og 
tørk deretter.

Kontroll av dryppbakken

Fig. 230

16

Dryppbakken (16) må kontrolleres regelmessig for tegn på 
reagenslekkasje (fig. 230). Det anbefales å gjøre dette etter 
at infiltrasjons- og rengjøringsprogrammet er fullført, før ev. 
reagenser som lekker fordamper.
•		 Trekk	ut	skuffen	med	håndtaket	(fig. 230) og tøm den ved 

behov.

Parafinbeholdere

Arbeid forsiktig og bruk hansker! 
Vær	 forsiktig	 veggene	 til	 parafinbadene	 er	 veldig	 varme	 og	 kan	 forårsake	
brannsår.

Forsiktig!
Ikke bruk løsemidler på malte overflater, varseletiketter eller berørings-
skjermen.

FORSIKTIG!
Enkelte av reagensene som brukes i 
ASP6025, er helseskadelige. Du skal derfor 
alltid bruke hansker og vernebriller når du 
håndterer dem.
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Bytte ut det aktive kullfilteret

•		 Levetiden	til	det	aktive	kullfilteret	avhenger	av	reagensty-
pene som benyttes og hvor ofte de brukes i apparatet.

•		 Filteret	(13) skal skiftes etter minst 45 dager (fig. 233).
•		 Vi	anbefaler	en	SMART-rengjøring	før	du	skifter	det	aktive	

karbonfilteret.
•		 Etter	at	du	har	skiftet	filteret,	åpner	du	SYSTEM MONITOR-

menyen for å sette filterutskiftningsdatoen til dagens dato. 
Se også kapittel 5.1.4.Fig. 233

Tømming av kondensatflasken

•		 Den	blå	 kondensatflasken	må	 tas	ut,	 tømmes	og	 settes	
tilbake regelmessig (ukentlig). Dette bør gjøres oftere hvis 
programvaren gir melding om dette (fig. 231).

Fig. 231

Filteretikett

14

13

Fig. 232

Avhend løsemidler på forsvarlig måte og i 
samsvar med lokale bestemmelser og ret-
ningslinjene for håndtering av avfall for sel-
skapet eller institusjonen.

Når du setter i et nytt filter, må du passe på at 
det	er	skjøvet	helt	inn	i	avlukket	og	at	klaffen	
er lukket.
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6.3 Oversikt

Vedlikeholdsoppgave Etter hver 
kjøring

Daglig Ukentlig Månedlig

Rett etter hver kjøring rengjør du kurven med et rengjø-
ringsprogram (før dette smelter du parafinresten i en 
medfølgende ovn)

X

Fjern parafin fra overflaten til ASP6025 og tørk over 
apparatet

X

Rengjør glassvinduet til retorten X

Fjern parafin fra retortelokket og pakningen. Ren-
gjør retortelokket og pakningen grundig. Bruk bare 
parafinskrapen som følger med for å unngå skader på 
pakningen og/eller PTFE-belegget på retortelokket.

X

Rengjør retorten X

Rengjør nivåsensorene med rengjøringsverktøyet X

Kontroller og rengjør filteret i retorten om nødvendig X

Sjekk vispen og rengjør om nødvendig. X

Rengjør berøringsskjermen X

Rengjør dryppbakken X

Sjekk kondensatflasken og rengjør om nødvendig X

Stasjon D (RTU-flasker) og S (systemflasker): Nivå og 
visuell inspeksjon av avleiringer, etterfyll ved behov

X

Parafinbad 1 (parafin) X

Parafinbad 2 (parafin) X

Parafinbad 3 (parafin) X

Parafinstasjon (parafin) X
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Vedlikeholdsoppgave Etter hver 
kjøring

Daglig Ukentlig Månedlig

Rengjør systemflaskene X

Rengjør RTU-flaskene X

Kontroller om systemflaskenes koblinger er skrudd helt 
på plass

X

Rengjør overflaten av ASP6025 X

Kontroller parafinstasjonen og rengjør den om 
 nødvendig

X

Kontroller og rengjør lokkene til parafinbadene X

Rengjør parafindryppbakken (retorte) X

Tøm kondensatflasken X

Utfør en SMART-rengjøring X

Skift det aktive karbonfilteret (hver 30.-45. dag) X

Foreta en fullstendig rengjøring med rengjøringsmidler X

Rengjør systemflasker X

6.   Rengjøring og vedlikehold
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Rengjør retortelokket og pakningen
Bruk den medfølgende parafinskrapen for å skrape av parafinen på overflaten av retortelokket. Fjern parafinen forsiktig 
langs lokkpakningen.
1. Åpne	retortelokket
2. Skrap langs kantene av retorten. Forviss deg om at lokket er hermetisk tett.
Skift en skadet pakning umiddelbart (se detaljer nedenfor).

6.3.1 Daglig rengjøring og vedlikehold

Rengjør retortelokket og pakningen grundig. Bruk bare parafinskrapen som følger med for å unngå ska-
der	på	pakningen	og/eller	PTFE‑belegget	på	retortelokket.	Vær	forsiktig,	så	du	ikke	skader	pakningen	
med kantene til skrapen.

Kun helt rengjorte kassettkurver skal brukes ved behandling av pasientvev!

Skifte pakning
En skadet eller ødelagt pakning skal skiftes umiddelbart.
1. Trekk den gamle pakningen ut av sporet.
2. Ved behov rengjør du sporet med en parafinskrape og en reagens som er tillatt for ekstern rengjøring (se kapittel 3.3)
3. Trykk den nye pakningen jevnt inn i sporet.
4. Kontroller at pakningen ligger skikkelig på plass.
5. Kompenser for spenningen i pakningen ved å bevege fingrene langs pakningen for å fjerne stramme eller løse områder.
Rengjøre retorten
•		 Retorten	kan	tørkes	ren	med	en	klut	som	enten	er	fuktet	med	et	løsemiddel	(xylen	eller	etanol)	eller	et	mildt	rengjø-

ringsmiddel. Påse spesielt at luftehullene oppe foran på retorten ikke er skitne.
Rengjøring av parafinoppsamlingskaret
Åpne	låsemekanismen	til	retorten	ved	å	dra	håndtaket	(8, fig. 234)	fremover.	Åpne	den	øverste	døren	til	venstre	på	apparatet	
(6) også. Overskuddsparafin som drypper når prøvekurven fjernes, fanges opp i parafinoppsamlingskaret. Det må kontrolleres 
en gang i uken og settes i laboratorieovnen (på cellulose) eller rengjøres med xylenerstatning ved behov.
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Fig. 234

4 8

6

Detalj a

Detalj b

 Skyv parafinoppsamlingskaret 
på disse sporene

6.   Rengjøring og vedlikehold

Fig. 235

Kun følgende rengjøringsmiddel kan brukes for å vaske skjermen:
•	 Overflaterengjøring	for	plast	(Poliboy)
•	 Paraguard	fra	Polyscience
•	 PC-skjermrenser	(spray)

Rengjøre berøringsskjermen

•	 Hent	 frem	 CLEAN	 TOUCHSCREEN under PROGRAM 
	PROTOCOLS i SETTINGS MENU-skjermbildet. 

•		 Rengjør	berøringsskjermen.



•		 Trykk	på	ENABLE EXIT for å aktivere BACK-knappen (fig. 236). 
Dette gjør at du kan gå tilbake til standardvisningen.



Fig. 236
På denne måten kan du ta på og rengjøre 
skjermen uten at du aktiverer en funksjon ved 
et uhell.

Rengjøre retortefilternettet
•		 Filtersilen	 i	 bunnen	 av	 retorten	 (fig. 235) må rengjøres med etanol eller xylen.  

For enkelhets skyld kan silen tas ut, slik at all hard smuss kan fjernes.
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Fig. 237

Apparatets programvare vil be deg rengjøre sensorene etter 
hvert rengjøringsprogram (fig. 237).
Slik gjør du det:
•	 Fjern	silen	(40, fig. 238) foran sensorene.

Rengjøring av nivåsensorene

•	 Bruk	rengjøringsverktøyet	sammen	med	mikrofiberkluten	
som vist i fig. 239 og 240.

Fig. 238

Fig. 240



Fig. 239

40

Alle reagens- og parafinrester må vaskes av ni-
våsensorene etter hvert rengjøringsprogram.

Du skal ALDRI bruke rengjøringsverktøyet 
UTEN mikrofiberkluten som følger med. Dette 
vil skrape opp sensorene. 
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6.3.2 Periodisk rengjøring og vedlikehold
Rengjøring av systemflaskene
•		 Tøm	og	rengjør	systemflaskene.	

 Med en flaskebørste og laboratorievaskemiddel utblandet i varmt vann.

Slik tar du vare på pakningene til reagens- og kondensatflaskene
•	 For	at	det	skal	være	lett	å	fjerne	reagens-	og	kondensatflaskene,	må	du	smøre	o-ringpaknin-

gene (65.1, fig. 241 og 242) på innstikksdysene med o-ringssmøremiddelet som følger med.

Koblings-
port med
medfølgende 
slange

65.1

Fig. 242

Koblings-
port

Kondensatflaske SystemflaskeFig. 241

65

35

35

65.1

65

Nivået kan fastsettes ved å rett og slett se gjennom systemflaskene hvis de ren-
gjøres regelmessig, slik at fasthengende kontaminasjon fjernes.

Systemflaskene skal aldri vaskes i oppvaskmaskin.
Reagensflaskene er IKKE oppvaskmaskinsikre!

Tilkoblingsmanifoldene må ALDRI forveksles. Tilkoblingsmanifolden med den 
medfølgende slangen skal ALLTID settes inn i den hvite systemflasken. Stram 
låseringen (35) slik at flasken er helt tett.



174 Brukerhåndbok V 2.9 RevU - 07/2019  

6. Rengjøring og vedlikehold

•		 Etterfyll	og	koble	til	flaskene	igjen	når	de	er	rengjort.	
 Påse at flaskelokkene er tette og at flaskene er satt helt inn på baksiden av reagensskapet. 

 

•		 Når	reagensflaskene	er	ute	av	reagensskapet,	tørker	du	reagensskapets	innvendige	vegger	av	
rustfritt stål med en klut som er fuktet med mildt rengjøringsmiddel.

Rengjøring av RTU-flaskene

Fig. 243

•		 Tøm	og	rengjør	RTU-flaskene	(fig. 243). 

 med en flaskebørste og laboratorievaskemiddel utblandet i varmt vann.

Systemflaskene	 må	 være	 festet	 i	 riktig	 posisjon	 i	 tilkoblingsmanifoldene	 på	
den bakre innerveggen i reagensskapet. Dersom reagensflaskene ikke plugges 
riktig inn i manifolden, vil det forårsake et brudd i driften, og det kan føre til 
reagensspill.

Nivået kan fastsettes ved å rett og slett se gjennom RTU-flaskene hvis de ren-
gjøres regelmessig slik at fasthengende kontaminasjon fjernes.

Leica RTU-flasker skal aldri vaskes i oppvaskmaskin.
Reagensflaskene er IKKE oppvaskmaskinsikre!

6.4 Ta apparatet midlertidig ut av drift
Følg denne prosedyren for å apparatet ut av drift:
1. Utfør en fullstendig rengjøring av retorten (kap. 6.1.2).
2. Tøm alle stasjoner (inkl. parafinstasjon), voksbadene og retorten.
3. Utfør en SMART-rengjøring (kap. 6.1.4).
4. Slå av apparatet (kap. 4.8).
Etter at du har tatt apparatet i bruk igjen og har slått det på, kan det ta opptil 48 timer før det 
innvendige batteriet er fulladet og tilgjengelig for et eventuelt strømbrudd.
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7.1 Feilsøking
Når det oppstår et problem i ASP6025, følger du disse trinnene for å diagnostisere problemet:

•		 Se	om	det	finnes	feilmeldinger	som	indikerer	hva	problemet	er.
•		 Hvis	det	kommer	opp	en	feilmelding,	trykker	du	på	Help-knappen	i	meldingen	for	å	få	opp	

eventuell informasjon om årsaken.
•		 Se	etter	meldinger	i	kjøreloggen	for	å	finne	informasjon	om	feilen.	Dersom	feilen	oppsto	under	

en programkjøring, sjekker du kjøreloggen for opplysninger om feilen skjedde under fylle-, 
behandlings- eller tappesyklusen samt om stasjonen som var i bruk på dette tidspunktet.

7.1.1 Strømbrudd
Hvis maskinen ikke får strøm:

•		 Kontroller	at	strømledningen	er	koblet	til	stikkontakten,	og	at	stikkontakten	er	satt	til	ON.	
•		 Kontroller	at	strømbryterne	på	maskinens	bakpanel	(ved	siden	av	strømledningen)	og	på	siden	

av maskinen begge står på ON.
•		 Meldinger	om	strømbrudd	betyr	at	strømtilførselen	til	varmeelementene	og	skjermen	har	vært	

borte, men ikke tilførselen til hovedkontrollelektronikken. Utføre testprosedyren som beskrevet 
i "Strømbrudd" (kapittel 7.1.2).



Bruk	 funksjonene	 i	 SMART	 SCREEN‑menyen	 for	 å	 teste	 driftstrinnene	 (fylle‑,	
 tappe-, trykk- og vakuumtrinn) hver for seg.

Dersom du fortsatt ikke kan finne feilen, bør du kontakte Leicas tekniske 
 service.



176 Brukerhåndbok V 2.9 RevU - 07/2019  

7. Problemløsninger

7.1.2 Apparatprosedyre ved strømbrudd

Prøvene beskyttes deretter ved at retorten fylles med en trygg reagens. 

Ved strømbrudd er målet å sikre vevsprøvene i programmet som kjører, slik at de kan behandles 
videre uten problem når strømmen er tilbake. Hovedvekten er på sikkerheten til vevsprøvene, ikke 
på behandlingshastigheten.
Hvis det oppstår strømbrudd, utløses ikke alarmen umiddelbart, fordi apparatet har avbruddssikker 
strømforsyning (UPS). Dette betyr at hvis strømforsyningen brytes, vil batteriet forsyne apparatet 
med strøm.
Dette indikeres ved at den grønne LED-lampen (107) i frigjøringsknappen (44) under retorten 
tennes (fig. 244).
Prøvebeskyttelsessystemet startes. Så snart prøvene er sikret, utføres en omstart. Hvis strømmen 
er tilbake innen den tid, starter apparatet som vanlig og behandlingen gjenopptas. Alarmen blir 
ikke utløst. 
Hvis apparatet ikke får strøm over lenger tid og ikke startes på nytt, utløses en alarm.

Fig. 244

10744

Hvis	apparatet	påviser	et	strømbrudd,	blir	varmeelementene	og	skjermen	slått	
av	umiddelbart.	Hvis	 strømbruddet	 varer	 i	mer	enn	10	sek,	 startes	 sikkerhets-
mekanismen.

Egenskapen til en trygg reagens er at prøvene kan stå i den lenge uten å bli 
 skadet.
En trygg reagens tildeles hvert programtrinn/reagensgruppe.
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•		 Hvis	det	ikke kjøres et infiltrasjonsprogram når strømbruddet påvises, foretas det ingen videre handlinger/sikkerhetstiltak. 
Apparatet slår seg av automatisk.

Når et program kjører:
•		 Programmet	som	kjører,	stoppes	uavhengig	av	den	gjeldende	behandlingsstatusen.	

Fig. 245

•	 Hvis	det	brukes	en	reagens	som	ikke	har	en	trygg	reagens	i	
apparatet når programmet startes, vises en varselmelding 
(fig. 245). Programstarten avbrytes likevel IKKE.

•		 Hvis	det	er	en	trygg reagens i retorten, kan den holdes der 
hvis det oppstår strømbrudd. Retorten må kanskje fylles slik 
at reagensnivået er høyt nok til at prøvene ikke tørker. 

 Denne operasjonen kontrolleres automatisk av apparatet og 
kan ikke påvirkes av operatøren.

•		 Hvis	det	ikke er en trygg reagens i retorten, tas en "beslut-
ning" om hva som skal gjøres avhengig av den gjeldende 
statusen til programmet som behandles.

Gjeldende trinn for strømbrudd Beskyttelse i trygg reagens

Formalin (feste) Formalin
Etanol (dehydrering, oppløst) Formalin
Etanol (ren) Formalin
Xylen (intermedium) Xylen (varme av)
Isopropanol (intermedium) Formalin
Parafin Parafin (varme av)
ParaLast ParaLast



Ta vare på batteriet ved å slå varmeelementene, røreverket og skjermen av direkte.
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Først fastsettes den gjeldende behandlingsstatusen til kjøringsprogrammet. 
Inkluderer:
•		 trinnummeret
•		 reagensen	i	trinnet	(reagensen	i	retorten)
•		 den	trygge	reagensen	for	trinnet
•		 statusen	til	trinnet	(fylling,	behandling,	tapping)
•		 om	den	trygge	reagensen	allerede	har	vært	brukt	i	programmet
•		 reagensen	til	det	neste	trinnet
•		 Systemet	kontrollerer	om	den	siste	trygge	reagensen	som	ble	brukt	i	programmet,	har	trygg	

status (kompatibilitet).
•		 Denne	trygge	reagensen	fylles	deretter	i	retorten,	og	programtrinntelleren	korrigeres.	Ved	å	

gjøre dette utføres et søk fra det gjeldende programtrinnet og bakover til et programtrinn med 
en trygg reagens.

 (Det er også mulig å gå videre til det neste trinnet hvis det gjeldende trinnet var fullført og det 
finnes en trygg reagens i det neste programtrinnet.)

Etter handlingene som er beskrevet, er ASP6025 (og dermed også prøvene) sikret. 
Vevsprøvene er i en trygg reagens. Programmet som kjøres for øyeblikket, endres slik at behand-
lingen kan gjenopptas når strømmen kommer tilbake. 
Programvaren utfører nå en kontrollert avslåing av systemet.
Apparatet blir værende i denne tilstanden til strømmen kommer tilbake. Deretter starter det 
automatisk.
Sluttiden til protokollen beregnes på nytt, og strømbruddet legges inn i kjøreloggene. Operatøren 
varsles om dette via skjermen.

Apparatprosedyre ved strømbrudd (fortsettelse)
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7.2 Feil i programsekvensen

Det å holde prøvene i en trygg tilstand har høyeste prioritet under en funksjonsfeil. 
En trygg prøvetilstand initieres etter alle former for strømmangel eller funksjonsfeil hvor infiltra-
sjonsprotokollen ikke kan fullføres automatisk. En infiltrasjonsprotokoll som har blitt startet, kan 
ikke fullføres automatisk og fører til at den trygge prøvetilstanden initieres.
Eksempel: en reagensstasjon er fylt for lite opp og ingen alternativ reagens er tilgjengelig. 
På samme måte kan defekte apparatkomponenter, f.eks. ventiler eller en pumpe, potensielt sett 
føre til en trygg prøvetilstand slik at diagnostikken av vevet ikke trues.

Den trygge prøvetilstanden til apparatet indikeres i SMART 
SCREEN med et ikon (109) rett til venstre for retorten (fig. 246).

I tillegg genereres en oppføring i kjøreloggen.

Fig. 246

109

7.   Problemløsninger
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7. Problemløsninger

7.3 Vanlige problemer ved fylling og tømming
Problemer ved fylling og tømming kan ha flere årsaker:
1. Det er ikke nok reagens.
	 •		 Kontroller	 at	 påfyllingsnivået	 i	 systemflaskene,	 RTU-flaskene	 og	 parafinbeholderne	 er	

tilstrekkelig.

2. Det er ikke nok trykk eller vakuum.
 Apparatet kan ikke danne nok vakuum (for fylling) eller trykk (for tømming) i retorten.
	 •		 Kontroller	at	de	aktuelle	system-	og	RTU-flaskene	er	satt	inn	riktig.	
	 •		 Kontroller	at	alle	systemflaskene	er	skjøvet	helt	inn	i	festene	sine.
	 •		 Kontroller	om	det	finnes	smussavsetninger	under	retortepakningen.

3. Luft- eller reagensinntaket er blokkert.
 Blokkeringer i reagensrørene skyldes vanligvis voks- eller vevrester. Dersom det ikke er mulig 

å tappe reagensen i retorten, kan du prøve å fjerne hindringen slik:
	 •	 Varm	opp	 retorten	 til	høyest	mulig	 temperatur	 (alt	etter	 reagensen	som	eventuelt	er	 i	

retorten for øyeblikket). Hold denne temperaturen i retorten i minst 15 minutter.
	 •		 Når	 retorten	 har	 nådd	 maksimumstemperaturen,	 forsøker	 du	 å	 utføre	 en	 fylle-	 eller	

 tappesyklus igjen.
	 •		 Hvis	det	ikke	er	reagens	i	retorten:
  Rengjør retorten med et rengjøringsprogram (se kapittel 6.1). 

Hvis	du	ikke	kan	fastslå	eller	fjerne	problemet	ved	hjelp	av	trinnene	ovenfor,	må	
du ringe Leicas tekniske service før du forsøker å kjøre andre programmer.
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7.   Problemløsninger

7.4 Nødåpner

Advarsel!
Misbruk av nødåpningsfunksjonen og feil åpning av retorten
Skader på hender, armer og hode når retorten åpnes og/eller skader pga. sprutende rea-
genser!
•	 Du skal bare bruke den mekaniske nødåpningsfunksjonen hvis standard nødåpning  

(se kap. 7.4.1) ikke virker og du absolutt må få tak i prøvene.
•	 Bruk	spesielle	verneklær,	hansker	og	vernebriller.
•	 Ta et godt tak i retortens bolthåndtak med hånden.
•	 Forviss deg om at ingen kroppsdeler befinner seg i retortelokkets åpningsområde.
•	 Retorten	kan	være	under	trykk.	Åpne	bolthåndtaket	svært	forsiktig	og	langsomt.

7.4.1 Elektrisk standardnødåpner
Følg disse trinnene for å utløse den elektriske standardnødåpneren:
1. Koble apparatet fra strømkilden ved å ta ut stikkontakten.
- Det interne batteriet overtar strømforsyningen.
- Hvis det ikke er trygg reagens i retorten, blir reagensen som befinner seg der pumpet bort først. 

Deretter fylles retorten med en trygg reagens.
2. Vent til lås-opp-symbolet (fig. 247) tennes.
Hvis lås-opp-symbolet ikke tennes innen maks. 5 minutter, er mekanisk nødåpning nødvendig 
(se neste avsnitt).

Fig. 247
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7. Problemløsninger

7.4.2 Mekanisk nødåpner
Generelle instruksjoner
Du skal bare bruke den mekaniske nødåpningsfunksjonen hvis standard nødåpning (se kap. 7.4.1) 
ikke virker og du absolutt må få tak i prøvene.

Før du utfører en nødåpning, må du lese kap. 4.4.1 for å identifisere retorte-
lokkvarianten på instrumentet.

Prosedyre for instrumenter med retortelokkvariant 2

Det er ikke mulig å fortsette å arbeide med apparatet etter at den mekaniske 
nødåpneren er aktivert!

Følg disse trinnene for å utløse den mekaniske nødåpneren:
1. Stikk hull på pakningen (2, fig. 248) med unbrakonøkkelen (1, fig. 248, inkludert i standard-

leveringen), og skyv skyveenheten bak pakningen nedover.
- Manuell åpning av retorten utløses.
2. Ta godt tak i retortens bolthåndtak med hånden (fig. 249). Retorten kan være under trykk. 

Åpne	bolthåndtaket	svært	forsiktig	og	langsomt.
3. Kontakt straks en autorisert servicetekniker fra Leica og varsle om aktiveringen av den manuelle 

nødåpneren. Garantien blir ugyldig hvis du ikke gjør dette.
4. Ikke ta apparatet i bruk igjen før inspeksjonen er fullført.

Prosedyre for instrumenter med retortelokkvariant 1
Følg disse trinnene for å utløse den mekaniske nødåpneren:
1. Det svarte håndtaket er sikret med en metalltapp. I nødstilfeller trykker du metalltappen  

(43, fig. 250) helt ned ved hjelp av unbrakonøkkelen som ble levert sammen med instrumentet.
2.	 Trekk	deretter	spaken	sakte	og	forsiktig	mot	deg.	Retorten	kan	være	under	trykk.	Åpne	bolt-

håndtaket svært forsiktig og langsomt.
3. Kontakt straks en autorisert servicetekniker fra Leica og varsle om aktiveringen av den manuelle 

nødåpneren. 
4. Ikke ta apparatet i bruk igjen før inspeksjonen er fullført.

Fig. 249

Fig. 248

2 1

43

Fig. 250
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8.   Tilleggsutstyr

Kurvholder .................................................................................................................................................................... 14 0476 34713
Kassettkurv, komplett ................................................................................................................................................... 14 0476 34193
Kassettkurv, komplett, stor ........................................................................................................................................... 14 0476 34782
RTU-flaske med deksel .................................................................................................................................................. 14 0495 43542
Systemflaske, komplett ................................................................................................................................................. 14 0495 43329
Kondensatflaske, blå ..................................................................................................................................................... 14 0495 43537
Flensesett for tilkobling til ekstern ventilasjon .............................................................................................................. 14 0495 43827
Aktivt kullfilter .............................................................................................................................................................. 14 0495 43860
Fylle-/tappeslange ........................................................................................................................................................ 14 0495 44794
Parafintappeslange ....................................................................................................................................................... 14 0495 46467
Parafinbad .................................................................................................................................................................... 14 0495 45423
Parafinskrape, plast ....................................................................................................................................................... 14 0476 35923
Molykote 111, fett, 100 g .............................................................................................................................................. 14 0336 35460
Ekstra deksler for systemflasker .................................................................................................................................... 14 0476 39720
O-ringer, 9,5 x 2,5 FKM, 9 stk. ....................................................................................................................................... 14 0253 45880
Ekstra deksler for RTU-flasker ........................................................................................................................................ 14 0495 44976
Dekselpakning, normalt, 10 stk. .................................................................................................................................... 14 0461 36136
Visp ............................................................................................................................................................................... 14 0495 46070
Sett med klebeetiketter for systemflasker ..................................................................................................................... 14 0495 45261
Klebeetiketter for RTU-flasker ....................................................................................................................................... 14 0495 45262
Filtersil, fin, komplett for retorte ................................................................................................................................... 14 0495 45243
Lokk til parafinstasjon ................................................................................................................................................... 14 0495 44021
Sil til parafinstasjon ...................................................................................................................................................... 14 0495 43987
Dryppbakke for reagensskap med systemflasker........................................................................................................... 14 0495 43593
Hullet brett for skuff ...................................................................................................................................................... 14 0495 43602
Skillevegger for skuff, 2 stk. .......................................................................................................................................... 14 0495 43603
Rengjøringsverktøy for prismer og nivåsensorer ........................................................................................................... 14 0495 47955
Mikrofiberklut for prisme .............................................................................................................................................. 14 0495 47736
Vedlikeholdssett............................................................................................................................................................ 14 0495 48279
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9. Garanti og service

Garanti

Leica Biosystems Nussloch GmbH garanterer at kontraktsproduktet som er levert, har gjennomgått 
en omfattende kvalitetskontrollprosedyre basert på Leicas interne teststandarder. Produktet er uten 
feil og samsvarer med alle fastsatte tekniske spesifikasjoner og/eller har alle avtalte egenskaper.
Garantiens omfang avhenger av innholdet i hver enkelt, inngåtte avtale. Garantibetingelsene fra 
Leicas salgsorganisasjon eller andre organisasjoner der du kjøpte kontraktsproduktet, er eneste 
gjeldende garanti.

Serviceinformasjon

Ved behov for teknisk service eller reservedeler, vennligst kontakt din Leica-forhandler.
Følgende opplysninger må oppgis:

•	 Maskinmodell	og	serienummer.
•	 Plasseringen	av	apparatet	og	kontaktperson.
•	 Årsak	til	servicehenvendelsen.
•	 leveringsdatoen	for	apparatet.

Ta maskinen ut av bruk - kassering

Maskinen eller maskinens deler må avhendes i henhold til gjeldende lokale bestemmelser.
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10.   Logg for apparatstatus

Logg for orientering om spesifikasjoner og drift av ASP6025 Tissue Processor
Installering av, orientering om og opplæring i bruk av ASP6025 vakuumbasert vevsprosessor
med serienummer: ........................................... ,
ble utført med godt resultat i følgende avdeling/praksis: Sted, dato................................................

Hovedfokuset under installasjonen, orienteringen og opplæringen var sikker drift med særlig vekt på risikoforebygging (laboratoriepersonell, vev 
og apparatfunksjoner). 
Installasjonen, orienteringen og opplæringen ble utført for en ASP6025 vakuumbasert vevsprosessor og er basert på brukerhåndboken med 
versjonsnummeret .................................... av en (eller flere) opplært(e) Leica-ansatt(e)/-produktspesialist(er).

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Leica-ansatt(e)/-produktspesialist(er), sted, dato

Orienteringen og opplæringen ble gitt til personen(e) som er ansvarlig for apparatet, og følgende andre personer på ovennevnte avdeling/praksis:

......................................................................
Apparatansvarlig, sted, dato

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Ev. andre opplærte personer, sted, dato
Etter at installasjonen, orienteringen og opplæringen er fullført, sender 
den Leica-ansatte som utførte opplæringen den utfylte og signerte 
originalen av denne rapporten til den aktuelle produktspesialisten, SU.

Telefon:

Faks:

E-post:

Institusjon  
og avdeling 
(fyll ut):

Adresse 
(fyll ut):
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11. Dekontamineringsbekreftelse

Alle produkter som returneres til Leica Biosystems eller som krever vedlikehold på stedet, skal være skikkelig rengjort og dekontami-
nert. I produktmenyen på hjemmesiden vår www.LeicaBiosystems.com finner du den faste malen for dekontamineringsbekreftelsen. 
Denne malen skal brukes for å samle inn alle nødvendige data.

Når du returnerer et produkt, skal en kopi av den utfylte og signerte bekreftelsen legges ved eller sendes videre til serviceteknikeren. 
Ansvaret for produkter som er sendt tilbake uten denne bekreftelsen eller med en ufullstendig bekreftelse, ligger hos avsender. 
Returnerte varer som av selskapet anses for å være en potensiell kilde til fare, vil bli sendt tilbake på avsenders bekostning og risiko.





www.LeicaBiosystems.com

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17-19
D-69226 Nussloch, Germany

Telefon: +49 6224 - 143 0
Faks: +49 6224 - 143 268
Internett: http://www.LeicaBiosystems.com
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