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Τυχόν οθόνες λογισμικού, λεπτομέρειες υλικού ή αποτελέσματα δοκιμών που 
εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Οι 
πληροφορίες που εμφανίζονται στον αναλυτή σας ενδέχεται να διαφέρουν. 
 
Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των γραφικών και 
φωτογραφιών, αποτελούν ιδιοκτησία της Universal Biosensors. Κανένα μέρος αυτού του 
εγγράφου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με 
οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς τη ρητή 
γραπτή άδεια της Universal Biosensors. Η Universal Biosensors έχει καταβάλει κάθε 
εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό 
το εγχειρίδιο είναι σωστές κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Ωστόσο, η Universal Biosensors 
διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές είναι απαραίτητες χωρίς 
προειδοποίηση ως μέρος της συνεχούς ανάπτυξης του προϊόντος. 
 
Οποιαδήποτε αλληλογραφία σχετίζεται με αυτό το εγχειρίδιο θα πρέπει να απευθύνεται 
σε: 
Universal Biosensors Pty Ltd  
1 Corporate Avenue 
Rowville, 3178, Victoria Australia 
 
Το Sentia™ και το λογότυπο Sentia είναι εμπορικά σήματα της Universal Biosensors. Με 
την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία 
των αντίστοιχων κατόχων τους. 
 
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε εκκρεμότητα. 
中国发明专利申请，申请号为CN00，专利申请，尚未授权 
Για όλες τις άλλες πληροφορίες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ανατρέξτε στη διεύθυνση 
www.mysentia.com. 
 
© 2021 Universal Biosensors Pty Ltd 
Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση 
www.mysentia.com. 
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1. Παρουσίαση του Sentia™ 

Γενικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
• Όταν χρησιμοποιείτε ένα νέο φιαλίδιο ταινιών, μπορεί να 

χρειαστεί να δημιουργήσετε μια σύνδεση WiFi στο διαδίκτυο, 
ώστε να είναι δυνατή η λήψη των πιο πρόσφατων δεδομένων 
βαθμονόμησης δοκιμαστικών ταινιών (δείτε σελίδα 9). Θα 
χρειαστεί να κατεβάζετε δεδομένα βαθμονόμησης περίπου κάθε 
3 μήνες για να είστε ενημερωμένοι με τις δοκιμαστικές ταινίες 
που παράγουμε. 

• Ακολουθείτε πάντα τις διαδικασίες ασφαλείας και τις 
προφυλάξεις που αναφέρονται εδώ και σε όλον αυτό τον οδηγό 
χρήσης. 

• Όταν συνδέετε τον αναλυτή σε εξωτερικές συσκευές (όπως 
πηγές τροφοδοσίας USB), βεβαιωθείτε ότι αυτές οι συσκευές 
συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας. 

• Το τροφοδοτικό που συνοδεύει τον αναλυτή προορίζεται μόνο 
για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. 

• Χρησιμοποιείτε μόνο δοκιμαστικές ταινίες Sentia™. 

• Να φυλάσσετε πάντα τις δοκιμαστικές ταινίες Sentia™ 
σύμφωνα με το σύμβολο στην ετικέτα του φιαλιδίου: 
ορισμένες από τις ταινίες μας χρειάζονται ψύξη – δηλαδή 
μεταξύ 2 °C και 8 °C (35,6 °F και 46,4 °F). 

• Κλείνετε πάντα το καπάκι του φιαλιδίου μετά την αφαίρεση 
μιας ταινίας. 

• Ο αναλυτής Sentia™ περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
ιόντων λιθίου, η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή: 
o Μην επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην μπαταρία. 

Εάν η μπαταρία δεν λειτουργεί επαρκώς, επικοινωνήστε με 
την Υποστήριξη Πελατών (δείτε σελίδα 43), 

o Μην τοποθετείτε τον αναλυτή κοντά σε πηγή θερμότητας ή 
σε ζεστό περιβάλλον (π.χ. αυτοκίνητο σταθμευμένο στον 
ήλιο), και 
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o Εάν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία μπορεί να έχει τρυπηθεί, 
συνθλιβεί ή καταστραφεί, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη 
Πελατών (δείτε σελίδα 43). 

• H μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών φροντίδας της μπαταρίας 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο 
λόγω ανάφλεξης, έκρηξης ή διαρροής μπαταρίας. 

 

Το κιτ Sentia™  
Το κιτ Sentia™ περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. 2. 3. 4. 

  

 
 

Αναλυτής Αυτός ο Οδηγός 
χρήσης 

Τροφοδοτικό/ 
Καλώδιο USB 

Ανταλλακτικό 
καπάκι 

 

Προβλεπόμενη χρήση του συστήματος 
Sentia™ 
Το σύστημα Sentia™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 
προσδιορισμό της συγκέντρωσης διαφόρων χημικών ουσιών στο 
οίνο. Είναι φορητό και γρήγορο, επιτρέποντας τον προσδιορισμό των 
συγκεντρώσεων εντός λεπτών από την εφαρμογή του δείγματος. 

  



 

 

3 

1.
 Π

αρ
ου

σί
ασ

η 
το

υ 
Se

nt
ia

™
 

 

Βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος 
Sentia™ 
• χειρός και φορητό 

• ικανό να μετρήσει μια σειρά αναλυόμενων ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων του ελεύθερου διοξειδίου του θείου, του 
μηλικού οξέος, και της γλυκόζης  

• εύκολη εφαρμογή δειγμάτων με μικρό όγκο δείγματος 

• γρήγορο αποτέλεσμα 

• μηχανισμός εκτόξευσης ταινίας 

• πλούσιο περιβάλλον χρήστη 

• εσωτερική μπαταρία με παρακολούθηση ισχύος 

• λειτουργία μνήμης (για εμφάνιση προηγούμενων αποτελεσμάτων 
δοκιμών και σφαλμάτων) 

• μπορεί να εξάγει αποτελέσματα προηγούμενων δοκιμών σε 
εξωτερική συσκευή 

 

Πώς λειτουργεί το Sentia™ 
Το σύστημα Sentia™ αναλύει ένα δείγμα που εφαρμόζεται σε μια 
δοκιμαστική ταινία Sentia™*. Το δείγμα εφαρμόζεται αφού έχει 
εισαχθεί η δοκιμαστική ταινία στη θύρα ταινίας του αναλυτή Sentia™. 
Το δείγμα αναμιγνύεται με στεγνά αντιδραστήρια μέσα στην ταινία 
και ο αναλυτής ανιχνεύει το επίπεδο μιας συγκεκριμένης 
αναλυόμενης ουσίας. Στη συνέχεια, το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην 
οθόνη του αναλυτή. 

Στη μνήμη του αναλυτή μπορούν να αποθηκευτούν έως και χίλιες 
γγραφές. Μπορείτε να παραθέσετε τις εγγραφές και να τις κατεβάσετε σε 

μια εξωτερική συσκευή για εξωτερικό έλεγχο και ανάλυση.
ε

 

 
* Οι δοκιμαστικές ταινίες Sentia™ πωλούνται ξεχωριστά. Δείτε 
"Στοιχεία παραγγελίας" στη σελίδα 38. 
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Έλεγχος ποιότητας 
Ο αναλυτής Sentia™ διαθέτει μια σειρά από ενσωματωμένες 
λειτουργίες ποιοτικού ελέγχου: 

• Κάθε φορά που ενεργοποιείται ο αναλυτής εκτελείται έλεγχος 
των εξαρτημάτων και των λειτουργιών. 

• Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, παρακολουθείται η ακεραιότητα 
της ταινίας. Η θερμοκρασία της ταινίας ελέγχεται επίσης για να 
διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι 
αναπαραγώγιμα. 

Αναφέρεται σφάλμα εάν ο αναλυτής αποτύχει σε κάποιον από τους 
παραπάνω ελέγχους. Τα μηνύματα προειδοποίησης και σφάλματος 
περιγράφονται στην Ενότητα 7 (Αντιμετώπιση προβλημάτων) στη 
σελίδα 35. 
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2. Ξεκινώντας 

Τροφοδοσία του αναλυτή 
Ο αναλυτής Sentia™ φορτίζεται μέσω καλωδίου micro USB και 
τροφοδοτικού AC (περιλαμβάνεται). Μπορεί επίσης να φορτιστεί 
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο micro USB συνδεδεμένο σε άλλη 
κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας (όπως μια θύρα USB σε έναν 
υπολογιστή). 

Είναι καλύτερο να βεβαιωθείτε ότι ο αναλυτής είναι πλήρως 
φορτισμένος πριν από την πρώτη χρήση. 

  

Τροφοδοτικό AC 
(εναλλασσόμενου ρεύματος) 

και καλώδιο 
Για να φορτίσετε τον αναλυτή, συνδέστε το 

τροφοδοτικό AC και συνδέστε το καλώδιο USB 
 

Το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος 
συνοδεύεται από μια σειρά από βύσματα. 
Βρείτε το σωστό βύσμα για την περιοχή σας 
και, στη συνέχεια, ευθυγραμμίστε τις πίσω τρεις 
πλαστικές γλωττίδες του βύσματος με το κύριο 
σώμα του τροφοδοτικού και γυρίστε απαλά το 
βύσμα προς την κατεύθυνση "Κλείδωμα" μέχρι 
να ακούσετε ένα κλικ. 

  



<even page header> 

 

6 

Ενδείξεις τροφοδοσίας 
Ένα εικονίδιο μπαταρίας βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της 
οθόνης με χρωματική κωδικοποίηση ως εξής: 

 Πράσινο: τροφοδοτικό συνδεδεμένο, φόρτιση μπαταρίας. 

 Λευκό: ο αναλυτής έχει επαρκή φόρτιση μπαταρίας. 

 Κίτρινο: αρκετά χαμηλή μπαταρία, φόρτιση σύντομα. 

 
Κόκκινο: κρίσιμη φόρτιση μπαταρίας, φορτίστε πριν εκτελέσετε μια 
δοκιμή με τροφοδοσία μπαταρίας 

 

 

Μέρη του αναλυτή Sentia™ 

1. Κουμπί λειτουργίας 

2. Οθόνη αφής  

3. Κουμπί εξαγωγής 
δοκιμαστικής ταινίας 

4. Θύρα δοκιμαστικής 
ταινίας και 
προστατευτικό καπάκι 

5. Θύρα φόρτισης USB 

 
 

  

3 

2 
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Δοκιμαστικές ταινίες Sentia™ 
Ηλεκτρόδια: Εισαγάγετε αυτό το άκρο στη 

θύρα ταινίας του αναλυτή. 
Περιοχή στόχος: Εφαρμόστε δείγμα εδώ 

όταν ζητηθεί από τον αναλυτή. 

 
Αριθμός ευρετηρίου ταινίας: Εισαγάγετε τον αριθμό μετά το γράμμα (π.χ. 12345 στο 

παραπάνω παράδειγμα) όταν σας ζητηθεί από το λογισμικό. 

        
 

 

 

Πρώτη χρήση 
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του αναλυτή 

Για να ενεργοποιήσετε τον αναλυτή, πατήστε το κουμπί λειτουργίας 
 για λίγο. 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αναλυτή πατώντας το κουμπί 
λειτουργίας  για αρκετά δευτερόλεπτα και απαντώντας ναι όταν 
σας ζητηθεί επιβεβαίωση. 

 

 

 

  

Πρέπει να εισαγάγετε τον σωστό αριθμό ευρετηρίου ταινίας για να 
λάβετε ακριβή αποτελέσματα: ο αναλυτής χρησιμοποιεί αυτόν τον 
αριθμό για να προσδιορίσει τη βαθμονόμηση της ταινίας. 

Εάν το κουμπί λειτουργίας ή η οθόνη αφής δεν ανταποκρίνονται, 
μπορείτε να αναγκάσετε τον αναλυτή να κλείσει αποσυνδέοντας την 
εξωτερική παροχή ρεύματος και κρατώντας το δάχτυλό σας στο κουμπί 
λειτουργίας για περίπου 15 δευτερόλεπτα μέχρι να μαυρίσει η οθόνη. 



<even page header> 
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Καταχώρηση 

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, θα 
οδηγηθείτε μέσω μιας ροής εργασίας στην οποία θα χρειαστεί να 
συνδεθείτε σε ένα ασύρματο δίκτυο (συνδεδεμένο στο Internet) και 
να εισαγάγετε έναν κωδικό ενεργοποίησης που σας αποστέλλεται 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Πρέπει να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα για να ξεκλειδώσετε τη 
συσκευή. 

 

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας (ρυθμίζοντας τη ζώνη ώρας) 

Πριν εκτελέσετε οποιεσδήποτε δοκιμές, θα πρέπει να ελέγξετε την 
ημερομηνία και την ώρα (εμφανίζονται στο επάνω μέρος της 
οθόνης). Ο αναλυτής χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και τη ζώνη ώρας 
σας για να ορίσει την ημερομηνία και την ώρα. 

Εάν η ημερομηνία και η ώρα δεν είναι σωστές, θα πρέπει να ορίσετε 
τη ζώνη ώρας. Ορίστε τη ζώνη ώρας ως εξής: 

1. Από την οθόνη Αρχική, πατήστε το κουμπί ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για να 
πλοηγηθείτε στην οθόνη Ρυθμίσεις και στη συνέχεια, επιλέξτε 
Αναλυτής και μετά Ζώνη ώρας 

2. Επιλέξτε την περιοχή σας, πατήστε , στη συνέχεια επιλέξτε την 
υποπεριοχή σας. Ίσως χρειαστεί να σύρετε το δάχτυλό σας πάνω και 
κάτω στην οθόνη για να μετακινηθείτε στην επιλογή σας 

3. Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας  
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Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο 

Εάν έχουν περάσει περισσότεροι από τρεις μήνες από τη διεξαγωγή 
μιας δοκιμής και χρησιμοποιείτε ένα νέο φιαλίδιο δοκιμαστικών 
ταινιών, ενδέχεται να απαιτείται σύνδεση ασύρματου δικτύου (WiFi) 
με πρόσβαση στο διαδίκτυο για τη λήψη από τον αναλυτή των 
απαραίτητων πληροφοριών βαθμονόμησης για τις ταινίες.  

Εάν δεν είναι ήδη συνδεδεμένος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα 
για να συνδεθείτε σε ασύρματο δίκτυο: 

1. Από την οθόνη Αρχική, πατήστε το κουμπί ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και μετά 
πατήστε Συνδεσιμότητα για να πλοηγηθείτε στην οθόνη 
Συνδεσιμότητα 

2. Πατήστε Ρυθμίσεις Wi-Fi για να εισέλθετε στην οθόνη Ρυθμίσεις Wi-Fi 

3. Ενεργοποιήστε το Wi-Fi  

4. Επιλέξτε ένα δίκτυο από τον πίνακα ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟΥ και 
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi (αν σας ζητηθεί) 

5. Αφού δημιουργηθεί η σύνδεση, πατήστε  για να επιβεβαιώσετε την 
επιλογή σας 

                         
 

Για να σταματήσει ο αναλυτής να προσπαθεί να συνδεθεί σε ένα 
δίκτυο που είχε συνδεθεί προηγουμένως, επιλέξτε Γνωστά δίκτυα στην 
οθόνη Συνδεσιμότητα, επιλέξτε μετά το δίκτυο με βάση το όνομα και 
πατήστε το εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων. 
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Λήψη δεδομένων βαθμονόμησης ταινιών από το διαδίκτυο 

Ο αναλυτής θα πραγματοποιήσει αυτόματη λήψη δεδομένων 
βαθμονόμησης ταινιών όταν δημιουργηθεί μια σταθερή σύνδεση στο 
διαδίκτυο.  

Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον αναλυτή μακριά από 
αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο για παρατεταμένες περιόδους, θα 
πρέπει να συνδέεστε σε ασύρματο δίκτυο τουλάχιστον περίπου κάθε 
τρεις μήνες.  

 

Οδηγίες για τους τύπους κρασιών 
Το σύστημα Sentia™ έχει σχεδιαστεί για κόκκινα και λευκά 
επιτραπέζια κρασιά. Οι ακόλουθες οδηγίες παρέχονται για άλλους 
τύπους κρασιών. Ελέγξτε τις Τεχνικές προδιαγραφές στη σελίδα 46 
για περισσότερες πληροφορίες. 

 

Ροζέ 

Στα ροζέ κρασιά, η επιλογή του τύπου δείγματος «Κόκκινο» ή 
«Λευκό» συνιστάται να επαφίεται στην κρίση του οινοποιού (δείτε 
σελίδα 16). Η καλύτερη επιλογή μπορεί να εξαρτάται από την επαφή 
ασκού που το κρασί έλαβε κατά την επεξεργασία. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, η επιλογή "Λευκό" θα δημιουργήσει αποδεκτά 
αποτελέσματα, αλλά μπορεί να υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις 
όπου η επιλογή "Κόκκινο" αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα. 
Συνιστάται ιδιαίτερα η επικύρωση των αποτελεσμάτων μέσω μιας 
εναλλακτικής μεθόδου για το συγκεκριμένο κρασί σας. 
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Άλλα στυλ και μη επιτραπέζιο  κρασί 

Ορισμένες πιο ανοιχτόχρωμες κόκκινες ποικιλίες ενδέχεται να 
αναφέρουν ελαφρώς υψηλότερα αποτελέσματα ελεύθερου διοξειδίου 
του θείου στο σύστημα Sentia™ σε σύγκριση με άλλες μεθόδους 
μέτρησης. 

Οι ενώσεις σε εμπλουτισμένους, γλυκούς και αφρώδεις οίνους 
ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια της δοκιμής και θα πρέπει να 
επικυρώνονται χρησιμοποιώντας μια δευτερεύουσα μέθοδο δοκιμής. 
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3. Εκτέλεση δοκιμής    

Προετοιμασία για την εκτέλεση μιας 
δοκιμής 
Τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή μιας δοκιμής είναι τα εξής: 

1. Αναλυτής Sentia™ 

2. Ένα φιαλίδιο δοκιμαστικών ταινιών Sentia™ 

3. Το δείγμα κρασιού που θα δοκιμαστεί  

4. Για ορισμένους τύπους δοκιμών (π.χ. μηλικό οξύ), θα χρειαστεί 
να αραιώσετε το δείγμα χρησιμοποιώντας ένα από τα κιτ 
προετοιμασίας δειγμάτων μας (ελέγξτε τις Τεχνικές 
προδιαγραφές στη σελίδα 46 ή συμβουλευτείτε τον διανομέα σας 
για λεπτομέρειες) 

 

    

 

 

  

  Μια συσκευή αραίωσης δείγματος 
απαιτείται μόνο για ορισμένους 
τύπους δοκιμών (π.χ. μηλικό οξύ). 
Ελέγξτε τις Τεχνικές προδιαγραφές 
στη σελίδα 46 για λεπτομέρειες. 

 

 

 

1 2 3 4 
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Προειδοποιήσεις 

Τι να κάνετε: 
• Ακολουθείτε πάντα τις διαδικασίες ασφαλείας και τις προφυλάξεις που 

αναφέρονται εδώ και σε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης, καθώς και εκείνες 
που υιοθετούνται από τις εγκαταστάσεις παραγωγής σας. 

• Κατά τη διάρκεια της δοκιμής διατηρείτε τον αναλυτή όσο το δυνατόν πιο 
ακίνητο και επίπεδο. 

• Χρησιμοποιήστε το σύστημα μόνο όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι 
μεταξύ 10 °C και 30 °C (50 °F έως 86 °F) (δείτε "Τεχνικές προδιαγραφές" στη 
σελίδα 46 για συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης). 

• Αποθηκεύετε πάντα τις δοκιμαστικές ταινίες στο αρχικό τους φιαλίδιο με το 
καπάκι καλά κουμπωμένο. Κλείστε καλά το φιαλίδιο ταινιών (μέχρι να 
ακούσετε ένα "κλικ") αμέσως μόλις αφαιρέσετε τη δοκιμαστική ταινία. 
Αυτό θα προστατεύσει τις υπόλοιπες ταινίες στο φιαλίδιο. 

• Να φυλάσσετε πάντα τις δοκιμαστικές ταινίες μεταξύ των 
θερμοκρασιών που αναγράφονται στην ετικέτα του φιαλιδίου. 

• Χρησιμοποιήστε μια ταινία εντός 10 λεπτών από την αφαίρεσή της από 
το φιαλίδιο. 

• Χρησιμοποιείτε κάθε δοκιμαστική ταινία μόνο μία φορά και απορρίψτε τη 
μετά τη χρήση. 

• Προσπαθήστε να ελαχιστοποιήσετε το χρόνο μεταξύ της συλλογής του 
δείγματος και της εφαρμογής του στη δοκιμαστική ταινία. 

 
Τι να μην κάνετε: 
• Μην εισάγετε μια δοκιμαστική ταινία στη θύρα ταινίας περισσότερες από 

μία φορές. Μια δοκιμαστική ταινία που εισάγεται δύο φορές μπορεί να 
αποτύχει να κάνει σωστή ηλεκτρική επαφή με τον αναλυτή. 

• Μην χτυπάτε την δοκιμαστική ταινία ή τον αναλυτή μετά την εφαρμογή 
του δείγματος ή ενώ η δοκιμή βρίσκεται σε εξέλιξη. 

• Μη χρησιμοποιείτε ένα φιαλίδιο με δοκιμαστικές ταινίες εάν έχει παρέλθει 
η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. Θα εμφανιστεί ένα 
σφάλμα εάν χρησιμοποιηθεί ληγμένη ταινία. 

• Μην χειρίζεστε μια δοκιμαστική ταινία με βρεγμένα χέρια γιατί η υγρασία 
μπορεί να καταστρέψει την ταινία. 
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• Μη χρησιμοποιείτε ταινία που έχει πέσει ή που μπορεί να έχει μολυνθεί. 

• Μη χρησιμοποιείτε μια ταινία εάν φαίνεται κατεστραμμένη με 
οποιονδήποτε τρόπο. 

• Μην ανακινείτε, ανακατεύετε, αερίζετε ή θερμαίνετε ένα δείγμα πριν από 
τη δοκιμή, καθώς όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν τα μετρήσιμα επίπεδα 
της αναλυόμενης ουσίας. 

• Μην αραιώσετε το δείγμα, εκτός εάν σας δοθούν οδηγίες στην οθόνη του 
αναλυτή. 

• Μην εφαρμόσετε το δείγμα στη δοκιμαστική ταινία έως ότου σας ζητηθεί να το 
κάνετε με το μήνυμα "εφαρμογή δείγματος" στην οθόνη του αναλυτή. 

• Μην προσθέτετε ποτέ περισσότερο δείγμα στη δοκιμαστική ταινία μετά 
την έναρξη της ανάλυσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<even page header> 

 

16 

Πώς να εκτελέσετε μια δοκιμή 

1.  Πατήστε παρατεταμένα το 
κουμπί λειτουργίας μέχρι να 
ενεργοποιηθεί ο αναλυτής 

  

 Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησης του 
αναλυτή, θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη. 

 
  

2.  Από την οθόνη Αρχική, πατήστε 
το κουμπί ΔΟΚΙΜΗ 

  

 
 

 

3. Επιλέξτε τον τύπο δοκιμής 

 Επιλέξτε τον τύπο δοκιμής που ταιριάζει με τη 
δοκιμαστική ταινία. 

 

  

 
 

 

4. Επιλέξτε τον τύπο δείγματος 

 Επιλέξτε τον τύπο δείγματος που αντιστοιχεί 
στο δείγμα σας και στη συνέχεια, πατήστε . 

 Για οδηγίες σχετικά με τη δοκιμή άλλων τύπων 
κρασιών, δείτε σελίδα 10. 

 
  

Μπορείτε να βγείτε από μια δοκιμή ανά 
πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί  στο 
κάτω αριστερό μέρος της οθόνης. 
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5. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό 
δείγματος 

 Εάν ο αναλυτής έχει διαμορφωθεί για 
Αναγνωριστικό δείγματος (δείτε σελίδα 33), θα 
εμφανιστεί η οθόνη Εισαγωγή αναγνωριστικού 
δείγματος.  

 Εισαγάγετε το αναγνωριστικό και πατήστε Enter.  
 Για να αλλάξετε το πληκτρολόγιο από κατακόρυφο 

σε οριζόντιο, πατήστε  το κουμπί  στο κάτω 
αριστερό μέρος του πληκτρολογίου.  

  

6.  Εισαγάγετε τον αριθμό ευρετηρίου 
της ταινίας 
Ελέγξτε τον αριθμό στο 
φιαλίδιο ταινιών και 
αντιστοιχίστε τον με έναν 
από τους αριθμούς στην 
οθόνη. Επιλέξτε τον 
αριθμό και πατήστε . 
  

Εάν ο αριθμός δεν εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε "Νέος αριθμός 
ευρετηρίου ταινίας", 
πατήστε  και μετά πληκτρολογήστε τον αριθμό στο αριθμητικό 
πληκτρολόγιο της οθόνης. 
Εάν έχετε τελειώσει ένα φιαλίδιο με ταινίες, μπορείτε να αφαιρέσετε τον αριθμό 
του από τη λίστα επιλέγοντας το στοιχείο και πατώντας . 

  

 

 

Όταν χρησιμοποιείτε ένα φιαλίδιο με ταινίες για πρώτη φορά, υπάρχει 
πιθανότητα ο αναλυτής να απαιτεί ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο 
για τη λήψη νέων δεδομένων βαθμονόμησης. Δείτε σελίδα 9 για 
περισσότερες πληροφορίες. 
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7. Αφαιρέστε μια δοκιμαστική ταινία 
από το φιαλίδιό της 

 Κλείστε καλά το φιαλίδιο αμέσως. 
 Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και 

στεγνά για να αποφύγετε τη μόλυνση ή την 
καταστροφή των δοκιμαστικών ταινιών. 

 Αφού αφαιρέσετε τη δοκιμαστική ταινία από 
ένα φιαλίδιο, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε 
τη δοκιμή εντός 10 λεπτών  

  

 

Ελέγχετε πάντα ότι ο αριθμός στην ταινία 
ταιριάζει με τον αριθμό στο φιαλίδιο. 
Για να αποφύγετε ένα δυνητικά ανακριβές 
αποτέλεσμα δοκιμής, πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε την ταινία εντός 10 
λεπτών από την αφαίρεσή της από το 
φιαλίδιο. 
Μη χρησιμοποιείτε δοκιμαστικές ταινίες 
των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία 
λήξης (είναι τυπωμένη στην ετικέτα του 
φιαλιδίου). 

 

  
8. Τοποθετήστε την 

ταινία 
Ακολουθώντας τις οδηγίες 
στην οθόνη και με την 
πλευρά εκτύπωσης της 
ταινίας στραμμένη προς τα 
πάνω, ακολουθήστε την 
κατεύθυνση των βελών και 
τοποθετήστε απαλά αλλά 
σταθερά τη δοκιμαστική 
ταινία στη θύρα δοκιμαστικής 
ταινίας. 

 

 

 

 

 

αυτοί οι αριθμοί 
πρέπει να ταιριάζουν 
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9. Ο αναλυτής προετοιμάζεται 
 Περιμένετε να προετοιμαστεί ο αναλυτής.  

 Όταν ο αναλυτής είναι έτοιμος, θα εμφανιστεί η 
οθόνη Εφαρμόστε δείγμα τώρα.  

 

 ΜΗΝ εφαρμόσετε το δείγμα μέχρι να σας 
ζητηθεί. 

 
 

 

10. Εφαρμόστε το δείγμα 
 Όταν σας ζητηθεί, εφαρμόστε 

μία μόνο σταγόνα δείγματος 
έτσι ώστε να γεμίσει την 
ημικυκλική λευκή εγκοπή της 
δοκιμαστικής ταινίας. 

 Ο αναλυτής θα μετακινηθεί στη 
συνέχεια στην οθόνη 
Ανάλυση.  

 
 

 

Για ορισμένους τύπους δοκιμών (π.χ. μηλικό οξύ), θα χρειαστεί να 
αραιώσετε το δείγμα χρησιμοποιώντας μια συσκευή προετοιμασίας 
δείγματος Sentia (ελέγξτε τις Τεχνικές προδιαγραφές στη σελίδα 46 ή 
συμβουλευτείτε τον διανομέα σας για λεπτομέρειες). 
Σε αυτούς τους τύπους δοκιμών, θα σας ζητηθεί να προετοιμάσετε το 
δείγμα όπως φαίνεται παρακάτω. Μόλις προετοιμαστεί το δείγμα, 
πατήστε το εικονίδιο επιλογής και στη συνέχεια, εφαρμόστε το δείγμα 
στην ταινία αφού εμφανιστεί η οθόνη "Εφαρμογή δείγματος".  
Πρέπει να εφαρμόσετε το δείγμα μέσα σε 30 λεπτά από την αραίωση. 

 
  

Σημείωση: είναι φυσιολογικό το διάλυμα να γίνει μπλε/γκρι μετά την 
προσθήκη κόκκινου κρασιού. 
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Το δείγμα δεν πρέπει να θερμαίνεται, να ανακινείται, να αναδεύεται ή να 
αερίζεται. 
Ποτέ μην αραιώσετε το δείγμα, εκτός εάν σας δοθούν οδηγίες στην οθόνη 
του αναλυτή. Ελέγξτε τις Τεχνικές προδιαγραφές στη σελίδα 46 ή 
επικοινωνήστε με τον διανομέα σας για περαιτέρω καθοδήγηση. 
Μετά την εφαρμογή του δείγματος, μην χτυπήσετε τον αναλυτή ή την ταινία 
μέχρι να εμφανιστεί το τελικό αποτέλεσμα.  
Μην γέρνετε τον αναλυτή σε ακραίες γωνίες ενώ εκτελείτε μια δοκιμή. Εάν 
ο αναλυτής έχει κλίση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση κατά περισσότερο 
από 65° πριν από την εφαρμογή του δείγματος, μια προειδοποιητική 
οθόνη θα σας ζητήσει να τον κρατήσετε επίπεδο. Εάν ο αναλυτής έχει 
κλίση κατά την εφαρμογή του δείγματος, θα προκύψει σφάλμα και η δοκιμή 
θα ματαιωθεί. 
Βεβαιωθείτε ότι έχει εφαρμοστεί αρκετό δείγμα για να γεμίσει η μικρή λευκή 
ημικυκλική εγκοπή της περιοχής στόχου στην ταινία. 
Εάν χύσετε δείγμα στη θύρα ταινίας του αναλυτή κατά την εφαρμογή του 
δείγματος, καθαρίστε τον αναλυτή χρησιμοποιώντας τις οδηγίες στη σελίδα 
23. 

  11. Ανάλυση σε εξέλιξη 
 Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, ένας κύκλος 

θα δείχνει την πρόοδο της δοκιμής. Όταν 
ολοκληρωθεί η ανάλυση, θα εμφανιστεί η 
οθόνη Αποτέλεσμα.  

 
 

 

 

12. Οθόνη αποτελέσματος 
 Όταν ολοκληρωθεί η δοκιμή, θα εμφανιστεί το 

αποτέλεσμα. Εάν είναι διαθέσιμες πολλές μονάδες, 
πατήστε τον προσδιοριστή μονάδας δίπλα στο 
αποτέλεσμα για να μεταβείτε στις προτιμώμενες 
μονάδες. 

 Για να προσθέσετε ένα σχόλιο κειμένου στην 
εγγραφή αποτελέσματος, πατήστε  και 
εισαγάγετε το σχόλιο χρησιμοποιώντας το 
πληκτρολόγιο οθόνης. 

 Για έξοδο, πατήστε .  

    

Προσέξτε να μην χτυπήσετε τον αναλυτή ή 
την ταινία ενώ το δείγμα αναλύεται. 
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Απροσδόκητα αποτελέσματα 
Εάν αναφερθεί ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα, η δοκιμή θα πρέπει να 
επαναληφθεί με ένα νέο δείγμα. Εάν το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο, 
μπορείτε να επιλέξετε να επιβεβαιώσετε το αποτέλεσμα με άλλα μέσα. 
Τα ασυνεπή αποτελέσματα θα μπορούσαν να υποδεικνύουν κακή 
αποθήκευση της δοκιμαστικής ταινίας, μολυσμένο δείγμα ή 
δυσλειτουργία του αναλυτή. 

  13. Εξαγωγή ταινίας 
 Κρατήστε τον αναλυτή πάνω από έναν κάδο 

απορριμμάτων, έτσι ώστε η ταινία να δείχνει 
προς το άνοιγμα του κάδου απορριμμάτων και 
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί εξαγωγής για 
να απορρίψετε τη δοκιμαστική ταινία. 

 Για οδηγίες απόρριψης, δείτε σελίδα 47. 
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Αυτή η σελίδα είναι σκόπιμα κενή 
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4. Καθαρισμός του αναλυτή 
Εάν είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τον αναλυτή Sentia™, θα 
πρέπει να τον σκουπίσετε χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί ή 
χαρτομάντιλο που δεν αφήνει χνούδι. Εάν κάποιο από τα δείγματα 
δοκιμής έχει αφήσει λεκέδες ή σημάδια στα πλαστικά περιβλήματα, 
αυτά μπορεί να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας ένα πανί ελαφρά 
βουτηγμένο σε ζεστό σαπουνόνερο. Προσέξτε να μην επιτρέψετε στο 
υγρό να εισέλθει απευθείας στη θύρα της δοκιμαστικής ταινίας. 

 

Διαρροές κατά την εφαρμογή του δείγματος ή τον καθαρισμό 

Ο αναλυτής Sentia™ συνοδεύεται από ένα προστατευτικό καπάκι για 
να αποτρέπεται η είσοδος υγρού στη θύρα ταινίας του αναλυτή κατά 
την εφαρμογή του δείγματος και τον καθαρισμό.  

Μετά από διαρροή, αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι και 
σκουπίστε προσεκτικά την περίσσεια από το εσωτερικό του 
καπακιού. Δείτε την επόμενη σελίδα για οπτικές οδηγίες. 

Εάν υποψιάζεστε ότι έχει εισέλθει υγρό στη θύρα της ταινίας, 
σκουπίστε προσεκτικά το υγρό χρησιμοποιώντας απορροφητικό 
χαρτί που δεν αφήνει χνούδι (όπως χαρτί φίλτρου καφέ). 
Χρησιμοποιώντας μια νέα ταινία χαρτιού κάθε φορά, εισάγετε το 
χαρτί στη θύρα ταινίας μέχρι το χαρτί να βγαίνει καθαρό.  

Κατά τον καθαρισμό των διαρροών, να έχετε πάντα τη θύρα της 
ταινίας στραμμένη προς τα κάτω για να αποφύγετε την είσοδο υγρού 
στον αναλυτή. 
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Καθαρισμός διαρροών γύρω από τη θύρα δείγματος
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5. Ιστορικά αποτελέσματα    

Ο αναλυτής Sentia™ διατηρεί αρχείο προηγούμενων δοκιμών. Μια 
περίληψη αυτών των δοκιμών (συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών 
που κατέληξαν σε σφάλμα) μπορεί να προβληθεί στον αναλυτή. 
Υπάρχει χωρητικότητα για έως και χίλιες εγγραφές. Μόλις 
συμπληρωθεί η χωρητικότητα, μια νέα εγγραφή θα αντικαταστήσει 
την παλαιότερη εγγραφή. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή η 
διαγραφή των προηγούμενων εγγραφών στον αναλυτή. 

 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών στον αναλυτή μπορούν επίσης να 
εξαχθούν σε μια εξωτερική συσκευή για περαιτέρω επεξεργασία ή 
αποθήκευση. Δείτε σελίδα 27 για περισσότερες πληροφορίες. 

 

Προηγούμενα αποτελέσματα 
Προβολή αποτελεσμάτων προηγούμενων δοκιμών 

Για να δείτε τα αποτελέσματα προηγούμενων δοκιμών: 

1. Από την οθόνη Αρχική, πατήστε το κουμπί ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

2. Τα προηγούμενα αποτελέσματα παρατίθενται με το πιο πρόσφατο 
αποτέλεσμα στην κορυφή. Εάν η λίστα εκτείνεται πέρα από την οθόνη, 
σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση 
στη λίστα 

3. Πατήστε ένα αποτέλεσμα της λίστας για να δείτε περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το αποτέλεσμα 
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Προβολή προηγούμενων δοκιμών που κατέληξαν σε σφάλμα 

Οι δοκιμές που καταλήγουν σε σφάλμα καταγράφονται επίσης στη 
λίστα αποτελεσμάτων. Αυτές οι δοκιμές προσδιορίζονται στη λίστα 
αποτελεσμάτων με το εικονίδιο . 

Για να δείτε τα αποτελέσματα των δοκιμών που κατέληξαν σε σφάλμα: 

1. Από την οθόνη Αρχική, πατήστε το κουμπί ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

2. Τα προηγούμενα αποτελέσματα παρατίθενται με το πιο πρόσφατο αποτέλεσμα 
στην κορυφή. Οι δοκιμές που κατέληξαν σε σφάλμα προσδιορίζονται με το 
εικονίδιο . Εάν η λίστα εκτείνεται πέρα από την οθόνη, σύρετε το δάχτυλό σας 
προς τα πάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση στη λίστα 

3. Πατήστε αποτέλεσμα της λίστας για να δείτε περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το αποτέλεσμα. Εάν οι λεπτομέρειες 
εκτείνονται πέρα από την οθόνη, σύρετε προς τα πάνω και προς τα 
κάτω για κύλιση. Δείτε την Ενότητα 7 (Αντιμετώπιση προβλημάτων) 
στη σελίδα 35 για καθοδήγηση στα σφάλματα 

 

Τα προηγούμενα αποτελέσματα διατηρούνται, ακόμη και όταν ο αναλυτής 
είναι απενεργοποιημένος. 
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Εξαγωγή προηγούμενων αποτελεσμάτων 
σε εξωτερική συσκευή 
Τα αποτελέσματα δοκιμών στον αναλυτή μπορούν να εξαχθούν σε 
μια εξωτερική συσκευή σε μορφή κειμένου (οριοθετημένο με κόμματα 
κείμενο).  

 

Τι θα χρειαστείτε 

1. Τον αναλυτή Sentia™ να είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο 
δίκτυο (δείτε σελίδα 8 για οδηγίες) 

 

2. Μια εξωτερική συσκευή που να είναι συνδεδεμένη στο ίδιο 
ασύρματο δίκτυο με τον αναλυτή και να διαθέτει πρόγραμμα 
περιήγησης ιστού (π.χ. φορητός υπολογιστής, tablet, smartphone) 

 

Ρύθμιση 

Βρείτε τη διεύθυνση IP του αναλυτή Sentia™ κάνοντας τα εξής: 

i) στον αναλυτή, πατήστε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ στην οθόνη Αρχική,  

ii) πατήστε το Σχετικά στην οθόνη Ρυθμίσεις 

iii) πατήστε Πληροφορίες δικτύου στην οθόνη Σχετικά και σημειώστε τη 
διεύθυνση IP του αναλυτή 
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Σύνδεση με τον αναλυτή από άλλη συσκευή 

1. Στην εξωτερική συσκευή, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης 
και πλοηγηθείτε στη διεύθυνση IP του αναλυτή Sentia™ (δείτε 
"Ρύθμιση" παραπάνω). 

 

 

. 

 

 

 

 

 

2. Θα εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης του αναλυτή. Στο πεδίο 
κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό της 
συσκευής (τον εξαψήφιο αριθμό που βρίσκεται στο πίσω 
κάλυμμα δίπλα στο πλαίσιο "SN") και στη συνέχεια, κάντε κλικ 
στο κουμπί Σύνδεση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να σας 
δώσει μια προειδοποίηση ασφαλείας σχετικά με την ασφάλεια 
του ιστότοπου (επειδή ο αναλυτής χρησιμοποιεί το 
πρωτόκολλο http και όχι το https). Αυτό δεν προκαλεί 
ανησυχία επειδή η σύνδεση μεταξύ του αναλυτή και της 
συσκευής σας πραγματοποιείται εντός του ασύρματου δικτύου 
σας. 
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Εξαγωγή των αποτελεσμάτων 

3. Επιλέξτε την καρτέλα Αποτελέσματα και στη συνέχεια, κάντε 
κλικ στο κουμπί "Εξαγωγή αποτελεσμάτων δοκιμών…" και 
καθορίστε μια τοποθεσία και όνομα αρχείου. 

 

Τα αποτελέσματά σας θα εξαχθούν ως αρχείο ZIP. Μέσα στο 
αρχείο ZIP θα υπάρχει ένα αρχείο CSV (κείμενο οριοθετημένο 
με κόμμα) (με όνομα "results_all.csv") που περιέχει όλα τα 
ιστορικά αποτελέσματα στον αναλυτή. Αυτό το αρχείο μπορεί να 
ανοιχτεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων 
για εύκολο φιλτράρισμα, ταξινόμηση και ανάλυση. Η πρώτη 
σειρά περιέχει επικεφαλίδες για κάθε στήλη. 

 

4. Κάντε κλικ στην αποσύνδεση όταν τελειώσετε για να 
επιστρέψετε στη σελίδα σύνδεσης. 
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Αυτή η σελίδα είναι σκόπιμα κενή 
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6. Ρυθμίσεις     

Ρυθμίσεις αναλυτή 
Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του αναλυτή, στην οθόνη Αρχική 
πατήστε στο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και μετά πατήστε Αναλυτής. 

                         

 

Φωτεινότητα 

Η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να 
τροποποιηθεί. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 
100%. Πατήστε  ή  για να αυξήσετε ή να 
μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. 

Πατήστε  για να αποδεχτείτε το νέο 
επίπεδο φωτεινότητας. 
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Ένταση ήχου 

Ο αναλυτής εκπέμπει ηχητικές ειδοποιήσεις σε 
διάφορες χρονικές στιγμές, όπως όταν: 

• συμβαίνει ένα βασικό γεγονός κατά τη 
διάρκεια μιας δοκιμής 
• παρουσιάζεται σφάλμα ή προειδοποίηση 
Πατήστε  ή  για να αυξήσετε ή να 
μειώσετε την ένταση ήχου των ηχητικών 
ειδοποιήσεων. 

Πατήστε  για να αποδεχτείτε το νέο επίπεδο 
έντασης. 

 

 

Ζώνη ώρας 

Ο αναλυτής χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και τη 
ζώνη ώρας σας για να ορίσει την ημερομηνία 
και την ώρα. Για να ορίσετε την περιοχή και την 
υποπεριοχή, σύρετε προς τα πάνω ή προς τα 
κάτω για μετακίνηση στη λίστα, επιλέξτε την 
περιοχή και την υποπεριοχή σας και στη 
συνέχεια, πατήστε  για να αποδεχτείτε τα 
στοιχεία. 

Δείτε σελίδα 8 για περισσότερες λεπτομέρειες. 
 

 

Μορφή ημερομηνίας και ώρας 

Η μορφή ημερομηνίας μπορεί να ρυθμιστεί σε 
μία από τις δύο επιλογές που εμφανίζονται. 

Η μορφή ώρας μπορεί να ρυθμιστεί σε 12 ή 24 
ώρες. 

Πατήστε  για να αποδεχτείτε τη μορφή 
ημερομηνίας και ώρας. 
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Αυτόματη απενεργοποίηση 

Ο αναλυτής μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να 
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από μια 
περίοδο αδράνειας. Αυτή η δυνατότητα μπορεί 
να απενεργοποιηθεί επιλέγοντας "Ποτέ". 

 

Για να διαμορφώσετε την αυτόματη 
απενεργοποίηση, επιλέξτε την επιθυμητή τιμή 
και στη συνέχεια, πατήστε .  
 

Συνδεσιμότητα (ασύρματο δίκτυο) 
Ρυθμίσεις Wi-Fi (ασύρματη σύνδεση) 

Μια σύνδεση ασύρματου δικτύου πρέπει να δημιουργείται κάθε 3 
μήνες περίπου, επειδή ο αναλυτής πρέπει να λαμβάνει περιοδικά 
δεδομένα βαθμονόμησης ταινιών από το διαδίκτυο. Ανατρέξτε στη 
σελίδα 8 για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης σε ένα 
ασύρματο δίκτυο. 

 

Ρυθμίσεις δειγμάτων 
Για να ελέγξετε εάν ο αναλυτής ζητά Αναγνωριστικό δείγματος κατά 
τη διάρκεια μιας δοκιμής (δείτε σελίδα 17), στην οθόνη Αρχική 
επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και μετά: 

1. Επιλέξτε το Δείγμα για να πλοηγηθείτε στην οθόνη Ρυθμίσεις 
δειγμάτων 

2. Ενεργοποιήστε (ή απενεργοποιήστε) τη Συλλογή αναγνωριστικού 
δείγματος 

3. Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας 
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Σχετικά 
Πληροφορίες αναλυτή 

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον αναλυτή, όπως 
σειριακό αριθμό και έκδοση λογισμικού, επιλέγοντας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
στην οθόνη Αρχική, μετά Σχετικά και μετά Πληροφορίες αναλυτή. 

                         
 

Πληροφορίες δικτύου 

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση ασύρματου 
δικτύου, όπως διεύθυνση IP και διεύθυνση MAC, επιλέγοντας 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ στην οθόνη Αρχική, μετά Σχετικά και μετά Πληροφορίες 
δικτύου. 
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7. Αντιμετώπιση προβλημάτων 
 

 

 

Γενική αντιμετώπιση προβλημάτων 

Κατάσταση Λύση 

Ο τύπος δοκιμής που 
θέλω να εκτελέσω δεν 
φαίνεται να είναι 
διαθέσιμος στον 
αναλυτή 

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του 
λογισμικού (συνδεόμενοι σε ένα ασύρματο δίκτυο και 
αφήνοντας τον αναλυτή ενεργοποιημένο για περίπου 30 
λεπτά – εάν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση, θα ληφθεί 
αυτόματα και θα σας ζητηθεί να την εγκαταστήσετε). 

Η δοκιμή δημιούργησε 
ένα απροσδόκητο 
αποτέλεσμα 

Η δοκιμή θα πρέπει να επαναληφθεί με ένα νέο δείγμα. Εάν 
το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο, μπορείτε να επιλέξετε να 
επιβεβαιώσετε το αποτέλεσμα με άλλα μέσα. Τα ασυνεπή 
αποτελέσματα θα μπορούσαν να υποδεικνύουν κακή 
αποθήκευση της δοκιμαστικής ταινίας, μολυσμένο δείγμα ή 
δυσλειτουργία του αναλυτή. 

Οι εσωτερικές δοκιμές υποδεικνύουν την πιθανότητα μεγάλης 
απόκλισης από την πραγματική τιμή όταν χρησιμοποιούνται 
κακές τεχνικές δειγματοληψίας. Βεβαιωθείτε ότι τα δείγματα 
δεν αερίζονται υπερβολικά γεμίζοντας πλήρως την πιπέτα και 
ότι το δείγμα που λαμβάνεται είναι αντιπροσωπευτικό του 
κρασιού. 

Η οθόνη αφής ή/και το 
κουμπί λειτουργίας δεν 
ανταποκρίνονται 

Αποσυνδέστε την εξωτερική τροφοδοσία από τον αναλυτή και 
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Τελικά (μετά από 15 δευτερόλεπτα 
περίπου), η οθόνη θα μαυρίσει και ο αναλυτής θα 
απενεργοποιηθεί.  

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την 
Υποστήριξη Πελατών. 

Το WiFi φαίνεται να 
απενεργοποιείται μόνο 
του μερικές φορές 

Ο αναλυτής απενεργοποιεί σκόπιμα το WiFi ενώ 
πραγματοποιείται η ανάλυση και στη συνέχεια ενεργοποιεί 
ξανά το WiFi. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν 
προκαλεί ανησυχία. 

 

 

Το σέρβις, οι επισκευές και οι τροποποιήσεις πρέπει να γίνονται από μέρη 
ρητά εξουσιοδοτημένα από την Universal Biosensors. Σέρβις, επισκευές και 
τροποποιήσεις που γίνονται από μη εξουσιοδοτημένα μέρη θα ακυρώσουν 
την εγγύηση. 
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Προειδοποιητικά μηνύματα και μηνύματα 
σφάλματος 
Οι προειδοποιήσεις και τα σφάλματα παρατίθενται παρακάτω με αριθμητική σειρά. 
Για να βρείτε τον αριθμό προειδοποίησης ή σφάλματος, ελέγξτε την περιοχή κάτω 
από το κείμενο ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΣΦΑΛΜΑ στο επάνω μισό της οθόνης. 

Το αν θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση ή ένα σφάλμα εξαρτάται από την κατάσταση: 

• Οι προειδοποιήσεις σας ενημερώνουν για κάτι που πρέπει να διορθωθεί πριν 
συνεχιστεί μια διαδικασία 

• Τα σφάλματα σας ενημερώνουν για ένα ζήτημα που δεν είναι διορθώσιμο (π.χ. 
ένα ζήτημα που απαιτεί επανεκκίνηση της δοκιμής με νέα ταινία) 

 

Οθόνη 
προειδοποίησης/σφάλματος 

Αιτία Λύση 

Remove strip
The strip should not be

inserted now. Only insert
the strip when prompted.

Discard the strip.

20-02

WARNING

 

Η δοκιμαστική ταινία 
τοποθετήθηκε σε 

ακατάλληλο χρόνο. 
Η δοκιμαστική ταινία 

θα πρέπει να 
τοποθετείται μόνο 
αφού ο αναλυτής 

εμφανίσει την οθόνη 
Τοποθέτηση 

ταινίας. 

Απορρίψτε την ταινία 
και ξεκινήστε μια νέα 

δοκιμή.  

Η ταινία δεν πρέπει 
να 

επαναχρησιμοποιηθεί 
αφού έχει εισαχθεί 
στη θύρα ταινίας. 

20-05
20-05

WARNING

Fit the End Cap
The protective end cap
must be firmly fitted 

to the strip port. 
Fit the end cap now.

 

Το προστατευτικό 
καπάκι της θύρας 

ταινίας (δείτε 
στοιχείο 4 στη 

σελίδα 6) δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά. 

Τοποθετήστε το 
προστατευτικό 

καπάκι στη θύρα 
ταινίας. 

Διατηρείτε το 
προστατευτικό 

καπάκι της θύρας 
ταινίας σταθερά 

τοποθετημένο ανά 
πάσα στιγμή (εκτός 

κατά τον καθαρισμό - 
δείτε σελίδα 23). 
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Οθόνη 
προειδοποίησης/σφάλματος 

Αιτία Λύση 

20-12
20-12

WARNING

Analyzer tilted
The analyzer must not be

tilted during the test. 
Hold the analyzer level.

 

Ο αναλυτής είχε 
γείρει πολύ ή είχε 

χτυπηθεί. 

Κρατήστε τον 
αναλυτή επίπεδο για 

να συνεχίσετε τη 
δοκιμή. Μην χτυπάτε 

ή γέρνετε τον 
αναλυτή όταν 

εφαρμόζεται το 
δείγμα. 

20-15
20-15

Battery critical
The battery must be 
charged. Connect the

analyzer to power before 
starting a new test.

WARNING

 
(Αυτή η σειρά ισχύει επίσης για 20-16 

και 20-20) 

Η στάθμη της 
μπαταρίας έχει γίνει 
κρίσιμη (κάτω από 
10%) ενώ βρίσκεται 

σε εξέλιξη μια δοκιμή. 

Εάν μια δοκιμή έχει 
ήδη ξεκινήσει πριν 
εμφανιστεί αυτό το 
προειδοποιητικό 
μήνυμα, η δοκιμή 

μπορεί να 
ολοκληρωθεί. 

Προτού ξεκινήσει μια 
νέα δοκιμή, πρέπει 
να συνδέσετε τον 
αναλυτή σε μια 
εξωτερική πηγή 
τροφοδοσίας, η 

οποία θα φορτίσει 
επίσης την μπαταρία. 

20-21
20-21

WARNING

Power not connected
Connect the analyzer to 
Power before starting 
the software update.

 

Όταν εκτελείται μια 
αναβάθμιση 
λογισμικού, ο 

αναλυτής πρέπει να 
είναι συνδεδεμένος σε 

εξωτερική 
τροφοδοσία. Αυτό 

γίνεται για να 
διασφαλιστεί ότι η 

αναβάθμιση δεν θα 
διακοπεί. 

Συνδέστε τον 
αναλυτή σε εξωτερική 

τροφοδοσία και 
ξεκινήστε ξανά την 

αναβάθμιση 
λογισμικού. 
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20-22
20-22

WARNING

Software update failed
Power down and

try again.
If this recurs,

contact Customer Support.

 

Κάτι εμπόδισε την 
εκτέλεση της 
αναβάθμισης 
λογισμικού. 

Ξεκινήστε ξανά την 
αναβάθμιση 

λογισμικού. Εάν 
εξακολουθεί να 
αποτυγχάνει, 

επικοινωνήστε με την 
Υποστήριξη Πελατών 

(δείτε σελίδα 43). 

Στο μεταξύ, μπορείτε 
να συνεχίσετε να 

χρησιμοποιείτε τον 
αναλυτή 

χρησιμοποιώντας την 
υπάρχουσα έκδοση 

λογισμικού. 

30-01
30-01

Partial fill error
Not enough sample was

applied to the strip.
Restart the test with 

a new strip.

ERROR

 

Εφαρμόστηκε 
ανεπαρκές δείγμα 
στην ταινία και η 

δοκιμή δεν μπόρεσε 
να ολοκληρωθεί. 

Δεν πρέπει να 
εφαρμόζετε επιπλέον 

δείγμα στη 
δοκιμαστική ταινία 

μετά την έναρξη της 
δοκιμής.  

Απορρίψτε την ταινία 
και ξεκινήστε ξανά τη 
δοκιμή. Εφαρμόστε 
το δείγμα σύμφωνα 
με τις οδηγίες στη 

σελίδα 19. 

30-02
30-02

ERROR

Bad fill error
The sample did not

reach the strip’s reaction
chamber. Restart the test 

with a new strip.

 

Το δείγμα δεν 
μπόρεσε να φτάσει 

στον θάλαμο 
αντίδρασης της 

ταινίας.  

Οι πιθανές αιτίες 
περιλαμβάνουν 

υπερβολική 
μετακίνηση του 

αναλυτή, μη 
υποστηριζόμενο 
τύπο δείγματος ή 
σφάλμα αναλυτή. 

Απορρίψτε τη 
δοκιμαστική ταινία και 

ξεκινήστε ξανά τη 
δοκιμή. Εφαρμόστε 
το δείγμα σύμφωνα 

με τις οδηγίες 
στη σελίδα 19. 

Εάν το σφάλμα 
επιμένει, 

επικοινωνήστε με την 
Υποστήριξη Πελατών  

(δείτε σελίδα 43). 
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30-03
30-03

ERROR

Analysis error
The result could not 

be calculated. 
Restart the test 
with a new strip.

 
(Αυτή η σειρά ισχύει επίσης για 30-04, 

30-05 και  
30-06) 

Παρουσιάστηκε 
σφάλμα ανάλυσης 
και το αποτέλεσμα 

της δοκιμής δεν ήταν 
δυνατό να 

υπολογιστεί.  

Οι πιθανές αιτίες 
περιλαμβάνουν 

υπερβολική 
μετακίνηση του 

αναλυτή, μη 
υποστηριζόμενο 
τύπο δείγματος, 

σφάλμα αναλυτή ή 
δοκιμαστικές ταινίες 

που δεν έχουν 
συντηρηθεί σωστά. 

Απορρίψτε τη 
δοκιμαστική ταινία και 

ξεκινήστε ξανά τη 
δοκιμή. Εφαρμόστε 
το δείγμα σύμφωνα 
με τις οδηγίες στη 

σελίδα 19. 

Εάν το σφάλμα 
επιμένει, 

επικοινωνήστε με την 
Υποστήριξη Πελατών  

(δείτε σελίδα 43). 

30-02
30-07

ERROR

Sample undiluted
Please dilute 1 part wine

with 4 parts Sentia buffer.
Consult your User Manual

for details.

 

Το δείγμα δεν 
αραιώθηκε σωστά με 
ρυθμιστικό διάλυμα 

Sentia.  
Για την εκτέλεση 

ορισμένων τύπων 
δοκιμών (π.χ. μηλικό 

οξύ), το δείγμα 
πρέπει να 

προετοιμαστεί ειδικά. 

Αποκτήστε το 
ρυθμιστικό διάλυμα 

Sentia ή το κιτ 
προετοιμασίας 

δειγμάτων Sentia από 
τον διανομέα σας 

(δείτε σελίδα 43) και 
αραιώστε το δείγμα 

κρασιού σύμφωνα με 
τις οδηγίες που 

παρέχονται. 

70-10
70-10

ERROR

User abort
The user aborted 

the test.

 

Ο χρήστης διέκοψε 
μια δοκιμή μετά την 

τοποθέτηση της 
ταινίας. 

Απορρίψτε την ταινία 
και ξεκινήστε μια νέα 

δοκιμή.  

Η ταινία δεν πρέπει 
να 

επαναχρησιμοποιηθεί 
αφού έχει εισαχθεί 
στη θύρα ταινίας. 

70-11
70-11

ERROR

Insert strip timeout
The strip was not 

inserted. 

Restart the test.

 

Η ταινία δεν 
τοποθετήθηκε εντός 
του χρονικού ορίου 

στην οθόνη 
Τοποθέτηση 

ταινίας. 

Ξεκινήστε ξανά τη 
δοκιμή και 

τοποθετήστε την 
ταινία όταν σας 
ζητηθεί από τον 

αναλυτή. 
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70-12
70-12

ERROR

Temperature error
The analyzer could not

control strip temperature.
Is the environment within

the required range?

 

Ο αναλυτής δεν 
μπόρεσε να ελέγξει 

επαρκώς τη 
θερμοκρασία της 

ταινίας. 

Βεβαιωθείτε ότι η 
θερμοκρασία 

περιβάλλοντος είναι 
μεταξύ 10°C και 30°C 
(50°F έως 86°F) και 
ότι η συσκευή δεν 

φορτίζεται. Ξεκινήστε 
ξανά τη δοκιμή με μια 

νέα ταινία. Ίσως 
χρειαστεί να αφήσετε 

χρόνο για να 
σταθεροποιηθεί η 
θερμοκρασία του 

αναλυτή. 

Εάν το πρόβλημα 
παραμένει, 

επικοινωνήστε με την 
Υποστήριξη Πελατών 

(δείτε σελίδα 43). 

70-13
70-13

ERROR

Used strip
The strip has already 

been used.
Restart the test with

a new strip.

 

Η ταινία που έχει 
τοποθετηθεί έχει ήδη 
χρησιμοποιηθεί για 
δοκιμή (ή μπορεί να 
έχει γίνει χειρισμός 

της ταινίας με 
βρεγμένα χέρια). 

Απορρίψτε την ταινία 
και ξεκινήστε μια νέα 

δοκιμή. Εάν το 
σφάλμα 

επαναληφθεί, 
δοκιμάστε ένα νέο 
φιαλίδιο ταινιών. 

70-14
70-14

ERROR

Early sample
Only apply the sample

when prompted.
Restart the test with

a new strip.

 

Το δείγμα 
εφαρμόστηκε πολύ 

νωρίς. 

Απορρίψτε την ταινία 
και ξεκινήστε μια νέα 
δοκιμή. Εφαρμόστε 
το δείγμα μόνο όταν 
σας ζητηθεί από τον 

αναλυτή. 
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70-15
70-15

ERROR

Strip removed early
Only remove the strip 

when prompted.
Restart the test with

a new strip.

 

Η δοκιμαστική ταινία 
αφαιρέθηκε πριν 
ολοκληρωθεί η 

δοκιμή. 

Απορρίψτε την ταινία 
και ξεκινήστε μια νέα 
δοκιμή. Βεβαιωθείτε 

ότι η ταινία έχει 
ωθηθεί πλήρως μέσα 
στη θύρα ταινίας και 

μην αφαιρείτε την 
ταινία μέχρι να σας 

δοθούν οδηγίες. 

Εσωτερικό σφάλμα 
 

Περιλαμβάνει τα σφάλματα: 
70-18, 70-25,  
70-26, 80-00 

16-XXXX, 18-XXXX 

Παρουσιάστηκε 
εσωτερικό σφάλμα 
και δεν ήταν δυνατό 

να ληφθεί το 
αποτέλεσμα της 

δοκιμής. 

Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε τον 

αναλυτή και στη 
συνέχεια, 

επαναλάβετε τη 
δοκιμή. Εάν 

παρουσιαστεί το ίδιο 
σφάλμα, 

επικοινωνήστε με την 
Υποστήριξη Πελατών 

(δείτε σελίδα 43). 

70-20
70-20

ERROR

End cap removed
The protective end cap
must stay fitted during 
the test. Restart the test

with a new strip.

 

Κατά τη διάρκεια 
μιας δοκιμής, το 
προστατευτικό 

καπάκι της θύρας 
ταινίας (δείτε 

στοιχείο 4 στη 
σελίδα 6) 

αφαιρέθηκε. 

Τοποθετήστε το 
προστατευτικό 

καπάκι στη θύρα 
ταινίας και 

επανεκκινήστε τη 
δοκιμή με μια νέα 

δοκιμαστική ταινία. 

Διατηρείτε το 
προστατευτικό 

καπάκι της θύρας 
ταινίας σταθερά 

τοποθετημένο ανά 
πάσα στιγμή (εκτός 

κατά τον καθαρισμό – 
δείτε σελίδα 23). 

70-21
70-21

ERROR

Sample not applied
The sample was not 

detected. 
Be sure to apply enough
sample when prompted.

 

Το δείγμα δεν 
εφαρμόστηκε τη 

στιγμή που ζήτησε ο 
αναλυτής. 

Απορρίψτε την ταινία 
και ξεκινήστε μια νέα 
δοκιμή. Εφαρμόστε 
το δείγμα όταν σας 

ζητηθεί από τον 
αναλυτή. 
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70-22
70-22

ERROR

Analyzer tilted
The analyzer must not be

tilted or moved during 
the test. Restart the test

with a new strip.

 

Κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής του 

δείγματος, ο 
αναλυτής είχε 

μεγάλη κλίση ή 
χτυπήθηκε. 

Απορρίψτε την ταινία 
και ξεκινήστε μια νέα 
δοκιμή. Μην χτυπάτε 

ή γέρνετε τον 
αναλυτή μετά την 

εφαρμογή του 
δείγματος. 

17-0000
17-0000

ERROR

Battery too low
Connect to external

power and wait
for the battery

to charge enough

 

Η μπαταρία είναι 
πολύ χαμηλή για να 

λειτουργήσει ο 
αναλυτής, 

πιθανότατα επειδή ο 
αναλυτής δεν έχει 

χρησιμοποιηθεί για 
πολύ καιρό. 

Για να μπορέσετε να 
χρησιμοποιήσετε τον 
αναλυτή, πρέπει να 

συνδέσετε τον 
αναλυτή σε μια 
εξωτερική πηγή 

τροφοδοσίας για να 
φορτιστεί η μπαταρία 

αρκετά ώστε να 
μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με 
ασφάλεια. Αυτό 

μπορεί να διαρκέσει 
30 λεπτά ή 

περισσότερο. 
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8. Υποστήριξη πελατών 
Εάν έχετε αναπάντητες ερωτήσεις ή το σύστημα Sentia™ εξακολουθεί να 
μην λειτουργεί όπως αναμένεται αφού δοκιμάσετε τις διάφορες επιλογές 
αντιμετώπισης προβλημάτων που αναφέρονται στην Ενότητα 7, 
επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα (δείτε www.mysentia.com). 

 

Στοιχεία παραγγελίας 
Εάν χρειάζεστε ανταλλακτικά ή αναλώσιμα, επικοινωνήστε με τον 
εξουσιοδοτημένο διανομέα (δείτε www.mysentia.com). 

 

Ενημερώσεις λογισμικού 
Ο αναλυτής θα ελέγχει για ενημερώσεις λογισμικού όποτε είναι 
συνδεδεμένος στο διαδίκτυο (μέσω Wi-Fi). Εάν υπάρχει διαθέσιμη 
ενημέρωση λογισμικού, ο αναλυτής θα ζητήσει την άδειά σας πριν 
εκτελέσει την ενημέρωση, κάτι που θα πρέπει να γίνει το 
συντομότερο δυνατό.  

Ένα εικονίδιο στην αρχική οθόνη θα σας ειδοποιεί κάθε φορά που 
μια ενημέρωση λογισμικού είναι έτοιμη για εγκατάσταση (δείτε 
παρακάτω). 
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Συντομογραφίες και όροι 
Σε αυτόν τον οδηγό χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντομογραφίες 
και όροι: 

Συντομογραφία ή όρος Σημασία 

AC Εναλλασσόμενο ρεύμα 

EMC Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 

g/L Γραμμάρια ανά λίτρο 

ID Αναγνωριστικό 

mg/L Χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο 

PPM Μέρη ανά εκατομμύριο 

USB Ενιαίος Σειριακός Δίαυλος (Universal Serial Bus) 

 

Ετικέτες και σύμβολα 
Ετικέτα ή σύμβολο Εξήγηση 

 
Κατασκευαστής 

 
Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις 
ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την 
ισχύουσα βασική απαίτηση πώλησης στη Μεγάλη Βρετανία 

 
Διαβάστε το Εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση 

 

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης για σημαντικές 
προειδοποιητικές πληροφορίες, όπως προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις που δεν μπορούν, για διάφορους λόγους, να 
παρουσιαστούν στην ίδια τη συσκευή 

 
Εύθραυστο 
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Ετικέτα ή σύμβολο Εξήγηση 

 
Χειριστείτε με προσοχή 

 
Μόνο μίας χρήσης 

 

 
 

Σειριακός αριθμός 

 

 
 

Κωδικός παρτίδας προϊόντος 

 
Ημερομηνία λήξης 

 
Διατηρείτε στεγνό 

 

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν έχει περιορισμό 
θερμοκρασίας αποθήκευσης και πρέπει να φυλάσσεται στους 2 
έως 8 °C (35,6 έως 46,4 °F). 

 

WEEE: Ο αναλυτής συμμορφώνεται με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ. 
Μην απορρίπτετε τον αναλυτή με τα κανονικά σκουπίδια. 
Ανατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης. 

 

FCC ID 
 

Αναγνωριστικό καταχώρισης FCC 

 

Κρατήστε μακριά από το άμεσο ηλιακό φως 

 
Ανακυκλώστε 

 
Από εδώ προς τα πάνω 

 
Περιέχει 25 ταινίες  

 
Το Σήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (για την Αυστραλία και τη 
Νέα Ζηλανδία) 

  

SN 

LOT 
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Τεχνικές προδιαγραφές 
Συνθήκες λειτουργίας 

Θερμοκρασία 10 °C έως 30 °C (50 °F έως 86 °F) 

Σχετική υγρασία < 80% (χωρίς συμπύκνωση) 

Συνθήκες αποθήκευσης (δοκιμαστικές ταινίες) 

Θερμοκρασία 2 °C έως 8 °C (35,6 °F έως 46,4 °F) 

Σχετική υγρασία < 80% (χωρίς συμπύκνωση) 

Συνθήκες αποθήκευσης (αναλυτής) 

Θερμοκρασία 2 °C έως 40 °C (35,6 °F έως 104 °F) 

Σχετική υγρασία < 80% (χωρίς συμπύκνωση) 

Συνθήκες μεταφοράς αναλυτή (σε συσκευασία) 

Θερμοκρασία –20 °C έως 40 °C (–4 °F έως 104 °F) 

Σχετική υγρασία < 90% (χωρίς συμπύκνωση) 

Χαρακτηριστικά 

Εύρος μέτρησης 3 έως 50 mg/L (ελεύθερο διοξείδιο του θείου) 
0,05 έως 5 g/L (μηλικό οξύ) 
0,1 έως 10 g/L (γλυκόζη) 

Διεπαφή Ασύρματη (2,4 GHz) 

Αυτόματη απενεργοποίηση Δυνατότητα ρύθμισης: απενεργοποιημένη, 10 λεπτά, 20 
λεπτά, 30 λεπτά 

Διαστάσεις 147 × 84 × 32 mm (5,79 × 3,31 × 1,26 ίντσες) 

Βάρος 210 g (7,41 oz) 

Διάρκεια ζωής εκ σχεδιασµού 5 χρόνια ή 20.000 δοκιμές 

Δείγμα 

Τύπος δείγματος Κόκκινο ή λευκό κρασί μετά τη ζύμωση (ελεύθερο διοξείδιο του 
θείου) 
Κόκκινο ή λευκό κρασί (μηλικό οξύ και γλυκόζη) 

Μέγεθος δείγματος Τουλάχιστον 8 μικρολίτρα 

Αραίωση δείγματος Μηλικό οξύ: τα δείγματα πρέπει να υποβληθούν σε προ-
αραίωση 1 προς 5 με ρυθμιστικό διάλυμα μηλικού οξέος 
Sentia. Αυτό σημαίνει ότι 1 μέρος δείγματος αναμειγνύεται με 
4 μέρη ρυθμιστικού διαλύματος μηλικού οξέος Sentia.  
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Νομικές ειδοποιήσεις 
Άδειες χρήσης λογισμικού 

Ο αναλυτής Sentia™ χρησιμοποιεί ιδιοκτησιακό λογισμικό, λογισμικό τρίτων και 
ανοιχτού κώδικα. Λεπτομέρειες για τις άδειες χρήσης είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: 
https://www.universalbiosensors.com/Modified-Third-Party-Software.aspx  

Η χρήση του αναλυτή Sentia™ υπόκειται στους όρους αυτών των αδειών. 

 

Απόρριψη του αναλυτή Sentia™ 

Ο αναλυτής δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με γενικά απορρίμματα. 
Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα ή/και τις τοπικές αρχές για 
οδηγίες σχετικά με την απόρριψη του αναλυτή. Συμμορφώνεστε πάντα 
με τις τοπικές διαδικασίες και οδηγίες για την απόρριψη ηλεκτρικών, 
ηλεκτρονικών και επικίνδυνων αποβλήτων.  

 

Απόρριψη των δοκιμαστικών ταινιών Sentia™ 

Στις περισσότερες περιοχές, οι δοκιμαστικές ταινίες Sentia™ (και το φιαλίδιο μέσα στο 
οποίο ήλθαν) μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα γενικά απορρίμματα. Θα πρέπει να 
βεβαιωθείτε ότι οι δοκιμαστικές ταινίες έχουν τοποθετηθεί σε σάκους ξεχωριστά.  

Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για τυχόν ειδικές οδηγίες που ενδέχεται να 
ισχύουν στη δικαιοδοσία σας. 

 

Δήλωση Ραδιοεξοπλισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Με την παρούσα, η Universal Biosensors δηλώνει ότι αυτός ο ραδιοεξοπλισμός 
(τύπου Οργάνου χημικής ανάλυσης) συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. 

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη 
διεύθυνση διαδικτύου: www.mysentia.com. 

 

Δήλωση Συμμόρφωσης Ηνωμένου Βασιλείου 

Με την παρούσα, η Universal Biosensors δηλώνει ότι αυτός ο ραδιοεξοπλισμός (τύπου 
Οργάνου χημικής ανάλυσης) συμμορφώνεται με τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις. 

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης Ηνωμένου Βασιλείου διατίθεται στην 
ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: www.mysentia.com.  

https://www.universalbiosensors.com/Modified-Third-Party-Software.aspx
https://www.universalbiosensors.com/Modified-Third-Party-Software.aspx
http://www.mysentia.com/
http://www.mysentia.com/
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Ραδιοεκπομπές και ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 

Δήλωση Συμμόρφωσης FCC 
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις 
ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:  
(1) αυτή η συσκευή δεν δύναται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή 
πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών 
που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο δικαιούχος δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν 
εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση. Τέτοιες τροποποιήσεις θα 
μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή 
Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη 
προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί 
να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να 
προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν 
παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη 
ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του 
εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα μέτρα: 
– Επαναπροσανατολισμός ή μετακίνηση της κεραίας λήψης. 
– Αύξηση της απόστασης μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. 
– Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. 
– Αναζήτηση συμβουλής από τον αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης. 
Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και πληροί τα ισχύοντα όρια για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) ως 
φορητή συσκευή σύμφωνα με το 47 CFR § 2.1093. 
 
Καναδική Δήλωση Συμμόρφωσης 
Αυτή η συσκευή περιέχει πομπούς/δέκτες που εξαιρούνται υποχρέωσης άδειας και 
συμμορφώνονται με RSS που εξαιρούνται υποχρέωσης άδειας από την Υπηρεσία Καινοτομίας, 
Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο 
προϋποθέσεις:   
(1) Αυτή η συσκευή δεν δύναται να προκαλεί παρεμβολές.  
(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των 
παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. 
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux  CNR 
d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :   
1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;   
2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία RSS-102. Αυτός ο 
εξοπλισμός δοκιμάστηκε και βρέθηκε συμβατός για ασφαλή χρήση ως προϊόν χειρός. 
REMARQUE: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations RSS-102 établies pour un 
environnement non contrôlé. Cet équipement a été testé et jugé conforme pour une utilisation en tant que produit 
portable. 
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Αναλυτής Sentia™ – Εγγύηση 

Τα προϊόντα μας συνοδεύονται από εγγυήσεις που δεν μπορούν να εξαιρεθούν 
σύμφωνα με την Αυστραλιανή νομοθεσία περί καταναλωτών ("εγγυήσεις 
καταναλωτή"). Δικαιούστε αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων για σοβαρή αστοχία 
και αποζημίωση για οποιαδήποτε άλλη εύλογα προβλέψιμη απώλεια ή ζημιά. 
Δικαιούστε επίσης να ζητήσετε την επισκευή ή την αντικατάσταση των προϊόντων εάν 
τα προϊόντα δεν είναι αποδεκτής ποιότητας και η αστοχία δεν ισοδυναμεί με σοβαρή 
βλάβη. 
Περίοδος Εγγύησης 
Εκτός από τις εγγυήσεις των καταναλωτών, η Universal Biosensors Pty Ltd ("UBS") 
εγγυάται ότι αυτό το προϊόν θα λειτουργεί ουσιαστικά σύμφωνα με τις δημοσιευμένες 
προδιαγραφές της UBS, όταν υπόκειται σε κανονική, σωστή και προβλεπόμενη χρήση 
από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την 
ημερομηνία αποστολής στον πελάτη. Οι λυχνίες, οι ασφάλειες, οι λαμπτήρες και άλλα 
αναλώσιμα είδη εξαιρούνται ρητά από την Εγγύηση. Η Περίοδος Εγγύησης για τα 
ανταλλακτικά αυτού του προϊόντος είναι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία 
αποστολής στον πελάτη. Η UBS δεν εγγυάται ότι η λειτουργία αυτού του προϊόντος θα 
είναι αδιάκοπη, χωρίς σφάλματα ή ότι θα επιτύχει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. 
Η Εγγύηση παρέχεται μόνο στον αρχικό πελάτη και, με την επιφύλαξη της ισχύουσας 
νομοθεσίας, δεν εκχωρείται ή μεταβιβάζεται. 
Αποκατάσταση 
Τρόπος διεκδίκησης βάσει της Εγγύησης  
Η Εγγύηση παρέχεται με τη ρητή προϋπόθεση ότι, εάν ο πελάτης επιθυμεί να 
υποβάλει αξίωση βάσει της Εγγύησης, πρέπει κατά τη διάρκεια της Περιόδου 
Εγγύησης να ειδοποιήσει την UBS (χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας 
παρακάτω) εγγράφως για την αξίωση αμέσως μετά την ανακάλυψη οποιουδήποτε 
υποτιθέμενου ελαττώματος. Στη συνέχεια, ο πελάτης πρέπει με δικό του 
προπληρωμένο κόστος (DDP – όπως ορίζεται στο INCOTERMS 2010) να στείλει το 
προϊόν σε τοποθεσία που ορίζεται από την UBS. Όλα τα αιτήματα για επισκευές, 
αντικαταστάσεις ή διορθώσεις που απαιτούνται βάσει της Εγγύησης κατά τη διάρκεια 
της Περιόδου Εγγύησης πρέπει να συμμορφώνονται με τη διαδικασία επιστροφής 
προϊόντων της UBS, όπως καθορίζεται ή τροποποιείται κατά καιρούς από την UBS. 
Αυτή η διαδικασία θα κοινοποιηθεί στον πελάτη μετά την παραλαβή της αξίωσης 
εγγύησης.  
Εάν η UBS διαπιστώσει ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την Εγγύηση, θα 
επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, κατά την αποκλειστική κρίση της UBS, έτσι ώστε το 
προϊόν να λειτουργεί σύμφωνα με την Εγγύηση. Τα ανταλλακτικά που 
χρησιμοποιούνται μπορεί (με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας) να είναι 
καινούργια ή ανακαινισμένα, κατ' εκλογή της UBS. Όλα τα ανταλλακτικά που 
αντικαταστάθηκαν περιέρχονται στην ιδιοκτησία της UBS.   
Εάν η UBS καθορίσει ότι το προϊόν για το οποίο ο πελάτης έχει υποβάλει αξίωση στην 
UBS σύμφωνα με την Εγγύηση συμμορφώνεται με την Εγγύηση, ο πελάτης πριν από 
την επιστροφή αυτού του προϊόντος θα πληρώσει ή θα αποζημιώσει την UBS για όλα 
τα έξοδα έρευνας και απάντησης στην αξίωση Εγγύησης και επιστροφής αυτού του 
προϊόντος στον πελάτη, στους τότε επικρατούντες όρους χρόνου και τιμές υλικών της 
UBS. Εάν η UBS παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή ανταλλακτικά που δεν καλύπτονται 
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από την Εγγύηση, ο πελάτης θα καταβάλει στην UBS το αντίτιμο για τον εκάστοτε 
χρόνο και τις τιμές υλικών της UBS. 
Δίκαιο Καταναλωτή 
Η Εγγύηση προσφέρεται επιπρόσθετα και δεν επηρεάζει άλλα δικαιώματα και 
αποκαταστάσεις που είναι διαθέσιμα στον πελάτη βάσει του νόμου.  
Εξαιρέσεις από την εγγύηση 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΕΡΒΙΣ, 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ Ή ΑΠΟ, Ή ΑΛΛΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ 
ΤΗΣ UBS ΘΑ ΑΝΑΙΡΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. 
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η UBS ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 
ΕΙΝΑΙ, ΟΛΙΚΑ Ή ΜΕΡΙΚΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (1) ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ, (2) 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Ή ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ, (3) 
ΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ Ή ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ Ή ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, (4) ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ, (5) ΑΙΤΙΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΟΠΩΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ, ΒΛΑΒΗ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ή ΑΙΧΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, (6) ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, (7) ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, (8) 
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΘΡΑΥΣΗΣ ΓΥΑΛΙΟΥ Ή ΥΑΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ, Ή (9) ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ UBS.   
Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΟΣΑ ΡΗΤΑ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΝΟΜΟ, Η UBS ΑΠΟΠΟΙΕΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ Ή ΓΡΑΠΤΕΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΣΚΟΠΟ.   
Επικοινωνία 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του τοπικού σας διανομέα. Βρείτε τον 
τοπικό σας διανομέα στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.mysentia.com.

http://www.mysentia.com/
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