
Technický přehled

Stručná referenční příručka pro Dako CoverStainer
Před použitím přístroje Dako CoverStainer (CS100) si 
přečtěte celou základní uživatelskou příručku, kde najdete 
důležité informace týkající se bezpečnosti a obsluhy. 

Tento dokument slouží pouze jako rychlá informativní 
příručka pro obsluhu přístroje Dako CoverStainer. 

Spuštění přístroje
Aby byl zajištěn bezpečný provoz přístroje, bude Dako 
CoverStainer před spuštěním provádět přibližně 30sekundový 
větrací cyklus. Stav postupu ukazují stavové kontrolky.

1. Zapněte přístroj
 – Stiskněte tlačítko napájení I/O na levé straně přístroje 

Dako CoverStainer. 

2. Zkontrolujte přístroj
 – Zajišťovací držadla namáčecí nádrže. Zkontrolujte, 

zda jsou všechny namáčecí nádrže v zajištěné poloze. 
Všechna zajišťovací držadla musí směřovat doprava 
(označena symbolem  ).

 –   Přívod vody Zkontrolujte, zda je přívod vody otevřený. 

 – Reagencie. Zkontrolujte, zda všechny lahve 
s reagenciemi obsahují alespoň 900 ml látky.

 – Rozpouštědlo. Denně měňte rozpouštědlo (xylen) 
v komoře pro rozpouštědlo.

 – Krycí skla. V případě potřeby doplňte krycí skla. Viz 
„Vkládání krycích skel“ na následující straně.

 –  Montovací médium. V případě potřeby doplňte 
montovací médium.

3. Potvrzení kontroly
 – Klepněte na.... kontrolovaná tlačítka a dokončete 

spuštění přístroje.

Po dokončení kontroly přístroje se zobrazí obrazovka Home 
(Výchozí):

Agilent Technologies Singapore (International) Pte Ltd.  
No. 1 Yishun Avenue 7  
Singapore, 768923
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Vkládání krycích skel

1. Zvolte vkládání krycích skel
 – Stiskněte tlačítko Load cover glasses (Vložit krycí skla).  

Tlačítko je dostupné ze dvou různých obrazovek:

Obrazovka Inspect instrument (Zkontrolujte přístroj) 
(zobrazená během spouštění přístroje).

Domovská obrazovka (zobrazená při sérii postupu barvení).

Přibližný počet krycích skel v zásobníku se ukazuje nad 
tlačítkem Load cover glasses (Vkládání krycích skel) 
(viz modré šipky).

2. Posuňte výtah do polohy vložení.
 – Klikněte na tlačítko Move elevator to loading position 

(Posunout výtah do polohy vložení). 

 – Výtah se sníží do polohy vložení.

3. Vkládání krycích skel

 – Při vkládání dávejte pozor na přeplnění a nedotýkejte se 
povrchů krycích skel.

 – Vložte krycí skla na dolní okraj otvoru snímače. Dbejte na 
to, aby světelný paprsek nelomila nakupená krycí skla.

4. Vraťte výtah
 – Klepněte na tlačítko Return elevator (Vraťte výtah), aby 

se dokončilo vložení krycích skel.

 – Výtah je poslán zpět do své horní polohy a zobrazí se 
Domovská obrazovka.
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Vložení držáku skel
1. Zasuňte sklíčka do držáků.

2. Klepněte na tlačítko Open tray (Otevřít zásuvku) a otevře 
se zásuvka pro vkládání.

Vypnutí přístroje
1. Vypusťte všechny namáčecí nádrže

 – Otočte všechna zajišťovací držadla namáčecích nádrží 
doleva (otevřená poloha označená  ).

2. Namáčecí nádrže musí být prázdné.

3. Vypněte přístroj
 – Stiskněte tlačítko napájení I/O na levé straně přístroje 

Dako CoverStainer.

Vyložení držáků skel
Dokončené držáky se ukazují vedle tlačítka Eject rack 
(Vysunout držák).

1. Klepnutím na tlačítko Eject rack (Vysunout držák) se 
dokončené držáky skel posunou do vykládací přihrádky.

2. Vytáhněte držáky skel z vykládací přihrádky.
3. Vložte držáky se sklíčky do vkládací zásuvky.

4. Vyberte postupy a konfiguraci Pre-heat (Předehřívání) 
pro vložené držáky skel.

5. Klepnutím na tlačítko Close tray (Zavřít zásuvku) zavřete 
zásuvku pro vkládání.


