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I. Tujuan:  
Dokumen berikut menjelaskan prosedur operasi dari Incubator. 

II. Fungsi 
Instrumen ini digunakan untuk memanaskan atau menghangatkan sampel dengan suhu yang 
tidak terlalu tinggi dalam waktu yang lama. 

III. Tanggung jawab 
1. Penanggung-jawab instrumen ini wajib melatih setiap mahasiswa atau pengguna lain yang 

akan menggunakannya saat pertama kali.  
2. Hanya pengguna yang telah dilatih yang boleh menggunakan instrumen ini secara mandiri.  
3. Pengguna wajib membaca dan mengikuti prosedur yang tertulis dalam SOP ini. Jika terjadi 

permasalahan terkait instrumen, yang mengakibatkan instrumen ini tidak berfungsi sebagai 
mana mestinya, pengguna wajib melaporkan ke penanggung jawab instrument ini. 

4. Pengguna wajib merujuk ke buku manual instrument ini untuk mendapatkan informasi lebih 
detilnya.  

IV. Referensi 
1. User manual book B-One model PIN 7. 

 

V. Hal-hal penting yang harus diperhatikan:  
1. Bahan pelarut organik atau bahan yang mudah terbakar dan meledak tidak bisa digunakan 

dalam ruang inkubator. Misalnya nitrat,peroksida, garam nitrat, pelarut organik, dll.  

2. Meletakkan sampel harus pas sehingga tidak mudah tumpah.  
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VI. Konfigurasi, definisi dan simbol 

 
(1) : Tombol Set 
(2) : Tombol Desimal 
(3) : Tombol Down 
(4) : Tombol Up  
(5) : Saklar ON/OFF 
(6) : Display 1  
(7) : Display 2 

VII. Prosedur pengoperasian  
1.1 Hubungkan socket ke Tegangan AC 220-240 V 
1.2 Memasukan sampel 
1.3 Nyalakan saklar ON  
1.4 Tekan Tombol SET (1) akan muncul tulisan Sp – (suhu) pada display 1 dan pada display 2 

akan menampilkan angka 
1.5 Tekan Tombol 2 untuk mengganti nominal angka pada display 2 
1.6 Tekan tombol 3 atau 4 untuk mengganti angka 
1.7 Tekan Tombol SET (1) lagi jika ingin mengatur timer dan akan muncul tulisan St – (timer) 

pada display 1 dan pada display 2 akan menampilkan angka 
1.8 Tekan Tombol 2 untuk mengganti nominal angka pada display 2 
1.9 Tekan tombol 3 atau 4 untuk mengganti angka 
1.10 Selesai melakukan setting suhu dan timer tekan Tombol SET (1) 

 
 2.  Mematikan sistem 

2.1 Pastikan bahwa tempat sampel sudah kosong. 
2.2 Set saklar utama (5) pada posisi OFF. 
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