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SIRA NO

TALMATLAR

1

Cihazn numune kapa açlarak kurutma tüpleri çkartlr.

2

Cihaz fie taklarak cihazn anahtar “1” konumuna getirilerek cihaz çaltrlr.

3

Cihaz üzerindeki dahili ekran ile kullanlacaksa ekran açldktan 30 saniye sonra bir tua baslr. Aksi takdirde döteryum lamba çalmaz.

4

Cihaz bilgisayar balants ile kullanlacaksa cihaz ekran açldktan 30 saniye sonra sa alt köedeki “Connection” dümesine baslr ve ardndan ekrana
gelen uyar panelinde “OK” seçenei seçilir. Balant hatas olmas durumda program kapatlr, cihaz yeniden balatlr ve D 2 lamba yandktan sonra
yazlm tekrar çaltrlr.

5

Ekranda beliren “Initializing… please wait” uyars geçene kadar cihaza bir müdahalede bulunulmaz.

6

Ekranda balatma sürecinin baar ile sonuçland “Initialization success!” ibaresi görüldükten sonra cihazn lambalarnn snmas için 15 dakika
beklenir.

7

Ana çalma ekrannda belirli dalga boyu aralnda tarama yapmak için “Spectrum”, tek dalga boyunda tarama yapmak için “Photometric”, tepkime
kinetii çalmalar için “Kinetics” ve kantitatif analiz yapmak için “Quantitative” ve DNA/Protein analizleri için “DNA/Protein” seçenei seçilir.

8

Seçilen çalma ekrannda analiz parametrelerini ayarlamak için “Param” dümesine baslr ve gerekli parametreler ekrana girilir. Her analiz
numunesi için kör alnmas durumunda “Reference Test” açlr kutucuundan “Repeat” tekrarl kör alma durumu olmad hallerde “Once” seçenei
seçilir. Çallacak dalga boyu “Wavelength Range (nm)” bölümünden seçilir ve “OK” tuuna baslr.

9

Cihazn analiz bölmesi kapa açlr
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10

. Cihazda 8 numune gözü bulunmaktadr ve bunlardan yannda “Ref” yazan göze kör numune ve “1••7” numaral aralklara analiz numuneleri
koyulur.

11

“Start” dümesine baslarak analiz balatlr.

12

Analiz ilemi bittikten sonra “Data” açlr menüsü ile “Data Export” seçenei ile analiz sonucu bilgisayara kaydedilir.

13

Analiz numuneleri gözlerden çkarlr.

14

Program menüsünden “Disconnet” tuuna baslr.

15

Kurutucu tüpler analiz bölmesine yerletirilerek kapak kapatlr.

16

Cihazn anahtar “0”konumuna getirilerek cihaz kapatlr.
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