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Üldine teave 
 
Quideli kontaktandmed 
Quideli tehnilise toe tööaeg 07.00–17.00 (UTC –8). 
Tel: 800 874 1517 (ainult USA-s)  

 858 552 1100 (väljaspool USA-d) 

Faks: 858 552 7905 

E-post: technicalsupport@quidel.com või võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga 

WWW: quidel.com 
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Peamenüü struktuur – v 2.0 või uuem 
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Vastutava isiku menüü struktuur – v 2.0 või uuem  
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Peamenüü struktuur – vanem kui v 2.0 
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Vastutava isiku menüü struktuur – vanem kui v 2.0 
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Sildid ja sümbolid 
 

Silt Kirjeldus 

 

Tootja 

 
In vitro diagnostiline meditsiiniseade 

 
Ainult retseptipõhiseks kasutamiseks 

 

Lugege kasutusjuhendit 

 
Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses 

 

Temperatuuri piirang 

 

Elektri- ja elektroonikaseadmete romude direktiiv 2002/06/EÜ 

 

SD-kaart 

 
Seerianumber 

 
Kataloogi number 

 

Sümbol Kirjeldus 

 

Hoiatus! 
Viitab ohtlikule olukorrale, mis võib eiramise korral tekitada kasutajale või 
kõrvalseisjale kehavigastusi (nt elektrilöök või kokkupuude UV-kiirgusega). 

 

Võimalik bioloogiline oht! 
Bioloogilise päritoluga aine, mis võib olla inimestele kahjulik, st nendelt 
organismidelt pärinevad mikroorganismid, toksiinid ja allergeenid ning 
kõrgematelt taimedelt ja loomadelt pärinevad allergeenid ja toksiinid. 

 

Tähelepanu! 
Viitab olukorrale, mis võib eiramise korral põhjustada seadme kahjustusi või 
valesid tulemusi. 
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Laserikiirgus! 
Ärge vaadake otse laserikiire sisse. 

 

Lühiteave hoiatuste, ettevaatusabinõude ja piirangute kohta 
 Kasutage seadet alati tasasel ja kuival pinnal, mis ei ole otsese päikesevalguse käes. 

 Sofia kalibreerimiskassett on valgustundlik. Kui seda ei kasutata, hoidke seda alati 
läbipaistmatus ümbrises, mille sees see tarniti. 

 Ärge kunagi liigutage seadet, kui test on pooleli. 

 Kasutage ainult seadmega kaasasolevat toiteadapterit. 

 Vältige seadme mahakukkumist, kuna see võib seadet kahjustada. 

 Seadme kahjustamise vältimiseks ärge asetage sellele esemeid. 
 

Ettevaatusabinõud 
Sofia on loodud töötama ohutult ja töökindlalt, kui seda kasutatakse vastavalt käesolevale 
kasutusjuhendile. Kui seadet ei kasutata vastavalt kasutusjuhendile, siis kaotab seadme garantii 
kehtivuse.  
 
Kehavigastuste ja seadme kahjustuste vältimiseks, tuleb järgida kõiki hoiatusi ja 
ettevaatusabinõusid. 

 

 Hoiatus! 
 

Elektrilöögiohu vähendamiseks toimige järgmiselt. 
 Eemaldage seade enne puhastamist vooluvõrgust. 

 Ühendage seade heakskiidetud pistikupessa. 

 Ärge kastke seadet vette või puhastuslahustesse. 

 Ärge proovige korpust avada. 

 Kasutage teie piirkonnas nõuetele vastavat toitekaablit. 
 

 Laserikiirgus! 
 

UV-kiirgusega kokkupuuteohu vähendamiseks toimige järgmiselt. 
 Ärge proovige Sofiat avada või osadeks võtta. 

Nende hoiatuste eiramisel katkeb garantii kehtivus. 
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 Võimalik bioloogiline oht! 
 
Bioloogilise ohu vähendamiseks toimige järgmiselt. 

 Kõrvaldage kasutatud kontrollproovid kasutuselt vastavalt kohalikele, piirkondlikele ja 
riiklikele nõuetele. 

 Käsitlege kontrollproove ja patsientide proove bioloogiliselt ohtlike materjalidena. 

 Puhastage seadet enne hoiustamist, transporti või kasutuselt kõrvaldamist vastavalt 
jaotises Hooldus ja puhastamine esitatud suunistele. 

 Kui teil puuduvad kogemused proovide võtmise ja käsitsemise osas, läbige sellekohane 
väljaõpe või juhendamine. 

 Patsientide proovide käsitsemisel on soovitatav kasutada nitriilkummist, lateksist või 
muust materjalist kindaid. 

 

 Tähelepanu! 
 

Valede tulemuste ohu vähendamiseks toimige järgmiselt. 
 Sofiat peavad kasutama ainult väljaõppinud kasutajad. 

 Ärge kasutage seadet, kui selle töös on ilmnenud tõrge, mida ei saa kõrvaldada. 

 Täpsete tulemuste saamiseks vaadake spetsiifiliste testide üksikasju testipõhistelt pakendi 
infolehtedelt. 

 Kasutage testkomplekti selle kõlblikkusaja jooksul. 
 
Seadme kahjustamise ohu vähendamiseks toimige järgmiselt. 

 Sofia on ette nähtud lauapealseks kasutamiseks laboritingimustes. 

 See ei ole loodud kasutamiseks niisketes oludes ega taluma äärmuslikku õhuniiskust või 
temperatuure. 

 Vältige seadme kokkupuudet tugevate põrutuste või vibratsioonidega. 

 Ärge avage seadet või võtke seda osadeks. 
 
Ülaltoodud ettevaatusabinõude eiramisel katkeb garantii kehtivus.  
 
Keskkonnasaastamise ohu vähendamiseks toimige järgmiselt. 

 Seadme tagastamiseks või kasutuselt kõrvaldamiseks võtke ühendust Quideli tehnilise 
toega numbril 800 874 1517 või kohaliku esindajaga. Täiendavaid kontaktandmeid vt lk 4.  

 Puhastage seade enne tagastamist või kasutuselt kõrvaldamist vastavalt selle 
kasutusjuhendi jaotisele Hooldus ja puhastamine. 

 

Märkus. Kõrvaldage seade ja selle tarvikud kasutuselt vastavalt kohalikele, piirkondlikele ja 
riiklikele nõuetele. 
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Sissejuhatus 
 
Kasutusala 
Sofia on lauapealne analüsaator, mis on mõeldud kasutamiseks Quidel Corporationi in vitro 
diagnostikatestidega. Kassetipõhised diagnostikatestid baseeruvad immunofluorestsents 
meetodil. Seade on ette nähtud erialaseks ja laboripõhiseks kasutamiseks. 
 
Pärast patsiendi proovi lisamist testkassetti, olenevalt testist ja/või kasutaja valikust, asetatakse 
kassett kas Sofiasse automaatselt ajastatud testimiseks (WALK AWAY režiim) või asetatakse 
töölauale käsitsi ajastatud testimiseks ning seejärel Sofiasse lugemiseks (READ NOW režiim). 
Seade loeb testriba ja mõõdab fluorestsents-signaali, töödeldes tulemusi meetodipõhiste 
algoritmidega. Seade kuvab testi tulemused. 
 
Vaadake spetsiifiliste testide üksikasju testipõhistelt pakendi infolehtedelt. 
 

Toote kirjeldus 
Sofia kasutab fluoresseeruvat märgist, mida valgustatakse spetsiifiliste tulemuste saamiseks 
ultraviolett (UV) valgusallikaga. 
 
Iga testi puhul loetakse ka protseduuri sisemine kontrolljoon. See tagab proovi läbivoolu 
toimumise kassetis, mis võimaldab saada täpse näidu. 
 
Seejärel kuvab seade ekraanil kasutajale testi tulemused (nt positiivne, negatiivne või kehtetu). 
Tulemused saab ka välja printida automaatselt integreeritud printeri kaudu, kui see lisa on valitud, 
SD-kaardile salvestada ja LIS-i saata, kui see on ühendatud. 
 

Kalibreerimine ja kvaliteedikontroll 
Sofia seadet tuleb perioodiliselt kalibreerida ja teostada välist kvaliteedikontrolli.  
 

 Sofia kalibreerimine: kalibreerimine kontroll on vajalik funktsioon, mis kontrollib seadme 
sisemist optikat ja süsteeme.  Seadet tuleb kalibreerida vähemalt iga 30 päeva jooksul 
vastutava isiku poolt määratud ajal. Paigalduskomplektis on kaasas spetsiaalne 
kalibreerimiskassett. 

 Välised kvaliteedikontrollid: vaadake spetsiifiliste testide üksikasju testipõhistelt pakendi 
infolehtedelt. 

 
Suunised on esitatud jaotistes Kalibreerimine ja Kvaliteedikontrolli tegemine. 
 

Testirežiimid 
Patsiendi proovi lisamisel testkassetti hakkab see läbi testriba voolama. Inkubeerimisaeg on 
olenevalt testi tüübist erinev. Vaadake testipõhistelt pakendi infolehtedelt üksikasju vajaliku 
inkubeerimisaja kohta iga testi puhul ning testi nõutud hoiustamistingimuste ja väliste 
kontrollimeetmete kohta.  
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Täpsete tulemuste saamiseks tuleb tagada õige inkubeerimisaeg. 
 

Sofia on ette nähtud töötama erinevates testirežiimides. Vastutav isik ja kasutaja saavad määrata 
testitava mahu jaoks sobivaima režiimi. 
 

WALK AWAY režiim võib olla kõige mugavam üksiku patsiendi proovi lugemisel, kuna kasutaja ei 
pea inkubeerimise ajal viibima seadme juures. Sofia puhul saab kasutada kolme erinevat WALK 
AWAY režiimi: kasutaja valitud WALK AWAY režiim, Locked WALK AWAY režiim (lukustatud) ja 
Forced WALK AWAY režiim (sunnitud). 

 Kasutaja valitud WALK AWAY režiim võib olla kõige mugavam üksiku patsiendi proovi 
lugemisel, kuna kasutaja ei pea inkubeerimise ajal viibima seadme juures. Selles režiimis 
lisab kasutaja patsiendi proovi kassetti ja seejärel sisestab kasseti kohe seadmesse. Seade 
inkubeerib kassetti automaatselt ettenähtud (iga testi puhul eelprogrammeeritud) aja 
jooksul, loeb kasseti, analüüsib ja tõlgendab andmeid ning kuvab automaatselt ja 
objektiivselt testi tulemuse. 

 Lukustatud WALK AWAY režiimi saab valida ainult vastutava isikuna sisse logides. Selles 
režiimis lukustatakse seade kõigi tehtavate testide puhul WALK AWAY režiimile. Kui see on 
valitud vaikerežiimiks, ei saa READ NOW režiimi kasutada.   

 Sunnitud WALK AWAY režiimi kasutatakse teatud Sofia testide puhul. Teavet selle režiimi 
kohta vaadake vastavalt testipõhiselt pakendi infolehelt.  Selles režiimis inkubeerib Sofia 
kassetti automaatselt ettenähtud (iga testi puhul eelprogrammeeritud) aja jooksul, loeb 
kasseti ning kuvab lõpetamisel testi tulemuse.  READ NOW režiim ei ole saadaval teatud 
testide puhul, mis vajavad sunnitud WALK AWAY režiimi. 

 

READ NOW režiim võib olla kõige mugavam suurte mahtude puhul, kuna Sofia suudab lugeda 
kiiresti järjest mitmeid patsientide proove. Kasutaja lisab patsiendi proovi kassetti. Seejärel 
mõõdab kasutaja käsitsi inkubeerimisaega väljaspool seadet. Seda võib teha töölaual taimerit 
kasutades. Vaadake vajalikku inkubeerimisaega testipõhiselt pakendi infolehelt. Kui 
inkubeerimisaeg on lõppenud, sisestab kasutaja kasseti seadmesse. Seade loeb kohe proovi ja 
kuvab testi tulemuse ühe minuti jooksul. 
 

Süsteemi komponendid 
Enne pakendi avamist kontrollige, et pakendil ei ole transpordikahjustusi. Avage pakend ning 
kontrollige seadet ja selle komponente kahjustuste suhtes. 
 

Iga ostetud Sofia seadmega on kaasas järgmised süsteemi komponendid. 
 

Sofia 
 Seade koos integreeritud printeriga 

 Printeripaber 

 Patareid 4 x LR6 AA + 6 V, === 4,26 A 

 Vahelduvvoolu toitekaabel 

 Alalisvoolu toitekaabel 

 Riigipõhine adapter/adapterid 
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Paigalduskomplekt 

 Kasutusjuhend 

 Kiirjuhend 

 Garantiikaart 

 Ribakoodi skanner 

 Ribakoodi skanneri alustugi 

 SD-kaart/kaardid – testi tüübi failid (sinine), keelefailid (kollane)* ja tühi SD-kaart 

 Kalibreerimiskassett 
 
Virenaga kaasasolevate komponentide puhul vaadake Sofia järelevalverežiimi installimise 
suuniseid. 
 
Lisatarvikute osas võtke ühendust Quideli tehnilise toega numbril 800 874 1517 (ainult USA-s) või 
kohaliku esindajaga. Täiendavaid kontaktandmeid vt lk 4. 
 
Sofia testkomplektid, sh testkassetid ja välise kvaliteedikontrolli materjalid, saadetakse eraldi. 
 
Heakskiidetud Sofia analüüside loetelu küsige kohalikult Quideli esindajalt. 
 
*Keelefailid (kollane) ei pruugi paigalduskomplekti kuuluda. Vajaduse korral pöörduge Quideli 
tehnilise toe poole. 
 

Kasutaja tüübid 
Kasutajad, kellel puudub vastutava isiku volitus, saavad kasutada järgmisi funktsioone. 
 

 

 
Kasutaja 

 

 Sofia sisselülitamine 

 Kalibreerimine 

 Väliste kvaliteedikontrollide tegemine 

 Patsientide proovide testimine 

 Andmete kontrollimine (kalibreerimine ja kvaliteedikontroll) 

 

Nende peamiste kasutajafunktsioonide suunised on esitatud peamiste kasutussuuniste jaotises. 
Kasutajad, kellel on vastutava isiku volitus, saavad kasutada järgmisi funktsioone. 
 

 

 
Vastutav isik 

(vastutava isiku menüüsse sisenemine 
eeldab kehtivaid sisselogimisandmeid) 

 Testi tüüpide laadimine 

 Kasutajate lisamine või 

kustutamine 

 Seadete laadimine ja 

salvestamine 

 Testide andmete 

salvestamine 

 Sofia püsivara uuendamine 

 Keelte laadimine 

 Kasutaja ajaloo vaatamine 

 Teadete logide vaatamine 

 Patsientide tulemuste 

vaatamine 

 Statistika vaatamine 

 Seadete muutmine 
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Süsteemi ekraan ja klahvistik 
 
Süsteemi ekraan 
Seadmel on 3,5-tollise diagonaaliga värviline LCD-ekraan süsteemi kasutamiseks. 
 

Süsteemi klahvistik 
Kasutajaliides sisaldab numbriklahvistikku ja muid funktsiooniklahve (vt tabelit 1 ja joonist 1). 
 

Tabel 1. 
Klahvistiku kirjeldus 

Klahvi ikoon Klahvi nimi Funktsioon Kasutamise näide 

 

Numbriklahvistik Numbrite sisestamine 
Kuupäeva, kellaaja või 
ID-de sisestamine 

 
Tagasilüke 

Sisestatud andmete 
kustutamine 

Eelnevalt sisestatud 
tähemärgi kustutamine 

 
Punkt Punkt 

IP-aadressid 
 

 

Üles-/alla-/vasak-
/paremnool 
 

Kasutajaliideses 
liikumine 

Välja valimine 

 
Väljutamine Kasseti väljutamine 

Testi katkestamine 
 

 
Tarkvaraklahvid 

Ekraanil klahvide kohal 
kuvatavate 
menüüelementide 
valimine 

OK valimine sisestamise 
või lugemise kuval 

 
Paberi etteanne Paberi etteanne 

Paberi laadimine 
seadmesse 
 

 
Printimine Käsitsi printimine 

Eelmiste tulemuste 
printimine 
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Joonis 1 

 

 

 
Süsteemi kasutajaliides 
 

Ekraanil kuvatav ikoon Kirjeldus 

 

Näitab, et seade on WALK AWAY režiimis. 

 

Mälukaardi pessa on sisestatud SD-kaart. 

 

Näitab, et seade on READ NOW režiimis. 

 

Näitab, et seadet kasutatakse vastutava 
isikuna. 

 
 

Printimine 

Paberi ettekanne 

Väljutamine 

Vasak tarkvaraklahv Parem tarkvaraklahv 

Üles-/alla-
/vasak-

/paremnool 

Punkt 

Numbriklahvistik 

Tagasilüke 
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Paigaldus, seadistamine ja kasutamine 
 

Sofia seadistamine 

Sofia seadistamine 

 Paigutage seade töölauale pistikupesa lähedale. Seade on kaasaskantav ja selle saab 
testimiseks teisaldada sobivasse kohta. Veenduge, et töölaud oleks stabiilne, tasane ja 
kuiv. Vältige seadme kokkupuudet otsese päikesevalgusega. 

 Veenduge, et töölaual oleks seadme ja ribakoodi skanneri alustoe jaoks piisavalt ruumi. 
Laual peab olema ruumi seadme sahtli avamiseks/sulgemiseks ja seadme tagaküljel 
asuvatele ühenduspesadele ligipääsuks. 

 Ühendage alalisvoolu toitekaabel seadme tagaküljel asuva toitepesaga. Ühendage sobiv 
vahelduvvoolu toiteadapter alalisvoolu toitekaabli ja vaba pistikupesaga. 

 Ühendage ribakoodi skanner seadme tagaküljel asuva PS2-pesaga (vt joonist 2). 

 

Joonis 2 

 

 

 

 

 SD-kaart – õiget sisestust vt seadmele paigaldatud sildilt. SD-kaart tuleb sisestada nii, et 
vaskkontaktid jääksid toitelülitist eemale ja kaardi kaldnurk jääks allapoole, nagu näidatud 
joonisel 3. Virena  

Märkus. Virena ruuteri seadistamiseks lugege seadme järelevalverežiimi installimise suuniseid, 
mis on kaasas eraldi Virena ruuteri komplektis. 

 

 
Ribakoodi skanneri PS2-pesa 

SD-kaardi pesa 

Toitelüliti 

RJ45 

Alalisvoolu 
toitepesa 
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Joonis 3 

 

Paberi paigaldamine 

Paigaldage paber seadme integreeritud printerisse (vt joonist 4). 

 Tõstke mustast käepidemest paberikate üles. 

 Paigutage paberirull seadmesse nii, et paberi ots keriks välja paberirulli alt kasutaja suunas. 

 Hoidke väljaulatuvast paberist kinni, sulgege paberikate ja klõpsake see kinni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 4 Rullik 

 

Märkus. Paberit ei ole vaja sisestada rulliku kaudu. 
 

Märkus. Kui rullik tuleb paberikatte küljest lahti, klõpsake see oma kohale tagasi, nii et 
hammasratas jääks vasakule (joonis 4). 
 

Hammasratas 
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Sisselülitamine 
Lülitage seade selle tagaküljel asuvast toitelülitist sisse (vt joonist 5). Hoidke lülitit 1–2 sekundit all, 
kuni ekraan lülitub sisse. 
 
Joonis 5 

 
 
Seade kuvab sisselülituskuva ja teeb sisselülituse enesetesti. Ribakoodi skanner edastab 
sisselülitumisel helisignaali. Kui seade on sisse lülitunud, kuvatakse testi alustamise kuva (vt 
joonist 6) ja Sofia on kasutamiseks valmis. 
 
Joonis 6 

 
Seadme esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse Checking Internal Reference  (sisemine kontroll) 
(vt joonist 7). Olenevalt paigaldatud sahtlist ei pruugi sisemine kontroll olla saadaval. Sellisel juhul 
on lubatud jätkata testimisega. 
 

 
Ribakoodi skanneri PS2-pesa 

SD-kaardi pesa 

Toitelüliti 

RJ45 

Alalisvoolu 
toitepesa 
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Joonis 7 

 
Pärast sisemise kontrolli tegemist tuleb teha kalibreerituse kontroll (vt joonist 8). Enne seadme 
esmakordset kasutamist tuleb Sofia kalibreerida.  
 
Joonis 8 

 
 

Kassetisahtlid 
Seadmel on erinevate analüüside tegemiseks saadaval kolm kassetisahtlit. Allpool on näidatud 
seadme kasutajatele ette nähtud kolm kassetisahtli varianti ja nendega sobivad kassetid (joonis 9). 
Lisateabe saamiseks võtke ühendust Quideli tehnilise toega numbril 800 874 1517 (USA-s) või 
kohaliku esindajaga. Täiendavaid kontaktandmeid vt lk 4. 
 
Joonis 9 

 
 

Standardsahtel (hall) 

 Sobib Quideli 
standardkassettidele 
  

Hübriidsahtel (sinine) 

 Sobib erinevatele 
Quideli 
kassetidele 

Hübriidsahtel (oranž) 

 Vajalik 
kvantitatiivsete 
testide jaoks 
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Liikumine menüü seadetes 
Kasutage ekraani all ringi sees asuvaid üles-/allanoole klahve soovitud menüüelemendi 
esiletõstmiseks (joonis 10). 
 
Kasutage ringist vasakul ja paremal asuvaid klahve valimiseks, tagasiliikumiseks, kinnitamiseks, 
tühistamiseks ja peamenüü kuvamiseks. 
 
Joonis 10 

 

Numbriklahvistik 

Tagasilüke Punkt 

Üles-/alla-/vasak-
/paremnool 

 

Väljutamine 

Vasak tarkvaraklahv Parem tarkvaraklahv 

Printimine 

Paberi ettekanne 
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Süsteemi seaded 

 

Sisselogimine vastutava isikuna 

Vastutava isiku menüü tagab vastutavale isikule juurdepääsu lisafunktsioonidele ja turvaseadetele 
olenevalt töökeskkonnast ja seadme asukohast. 
 
Menüü SETTINGS (seaded) saab avada sisse logides vastutava isikuna. Tootja tarnib Sofia vaikimisi 
vastutava isiku sisselogimiskoodiga, mis tuleks seadme esmakordsel paigaldamisel kliendi 
kasutuskohas ära muuta. Vastutava isiku vaikekood 1234. 

Set Default Mode and Print Options (vaikerežiimi ja printimisvalikute määramine) 

Vaikerežiim 
Kui vastutav isik määrab Sofia kindlale vaikerežiimile, siis on see kuni muutmiseni tavapärane 
töörežiim. 
 
Valige üles-/allanoole klahviga Mode (režiim). Valige vasak-/paremnoole klahviga kas WALK 
AWAY, READ NOW või Locked WALK AWAY testirežiim (joonis 11). Vajutage kinnitamiseks klahvi 
OK. 
 
Joonis 11 

 

Märkus. Kui tehase vaikekood kustutatakse ja kõik muud vastutava isiku koodid on kadunud või 
ununenud, võtke ühendust Quideli tehnilise toega või kohaliku esindajaga, et saada 
ühepäevane ajutine vastutava isiku kood, mis võimaldab kasutajal luua uue vastutava isiku 
koodi. Võtke ühendust Quideli tehnilise toega numbril 800 874 1517 (ainult USA-s) või kohaliku 
esindajaga. Täiendavaid kontaktandmeid vt lk 4. 
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Printimisvalikud 
Valige üles-/allanoole klahviga Auto Print Results (tulemuste automaatne printimine). 
 
Valige vasak-/paremnoole klahviga ON (sees) või OFF (väljas). Auto Print Results ON valiku korral 
prinditakse kõigi patsientide testide, kalibreerimiste ja kvaliteedikontrollide tulemused 
automaatselt iga protseduuri lõpus. 
 
Vajutage kinnitamiseks ja seadete kuvale naasmiseks klahvi OK. 
 

Set Entry Requirement and Timeout (nõutavate sisestuste ja ajalõpu määramine) 

Nõutavate sisestuste määramine võimaldab vastutaval isikul kontrollida, millist teavet enne testi 
alustamist sisestatakse. 

 
Kasutaja ID nõutav 
Valige üles-/allanoole klahviga USER ID (kasutaja ID). Valige vasak-/paremnoole klahviga Required 
(nõutav) või Optional (valikuline). 
 
Kasutage allanoolt järgmise suvandi esiletõstmiseks. Kui muudatused on tehtud, vajutage 
kinnitamiseks ja seadete kuvale naasmiseks klahvi OK. 
 
Patsiendi ID nõutav 
Valige nõutavate sisestuste ja ajalõpu määramise menüüs üles-/allanoole klahviga PATIENT ID 
(patsiendi ID). Valige vasak-/paremnoole klahviga Required (nõutav) või Optional (valikuline). 
 
Kasutage allanoolt järgmise suvandi esiletõstmiseks. Kui muudatused on tehtud vajutage 
kinnitamiseks ja seadete kuvale naasmiseks klahvi OK. 
 
Tellimuse number nõutav 
Valige nõutavate sisestuste ja ajalõpu määramise menüüs üles-/allanoole klahviga ORDER # 
(tellimuse nr). Valige vasak-/paremnoole klahviga Required (nõutav) või Optional (valikuline). 
 
Kasutage allanoolt järgmise suvandi esiletõstmiseks. Kui muudatused on tehtud vajutage 
kinnitamiseks ja seadete kuvale naasmiseks klahvi OK. 
 
Kasutaja ID ajalõpp 
Kasutaja ID ajalõpuga saab määrata aja, mille vältel püsib kasutaja sisselogituna ning saab teha 
erinevaid teste ja toiminguid. Määratud aja möödumisel peab kastaja oma tunnuskoodi uuesti 
sisestama. 
 
Valige üles-/allanoole klahviga Idle ID TIMEOUT (kasutaja ID ajalõpp). Sisestage 
numbriklahvistikuga ajalõpu aeg vahemikus 1–20 minutit. Vajutage kinnitamiseks klahvi OK. 
 

Märkus. Suvandite User ID (kasutaja ID), Patient ID (patsiendi ID) ja Order ID (tellimuse ID) 
seadeks saab määrata Required (nõutav) või Optional (valikuline). Seade Required valimisel 
peab kasutaja täitma patsiendi testi alustamiseks vastavad väljad. 

Märkus. Kui Sofiat kasutavad testimisks sageli mitu kasutajat, on soovitatav määrata lühem 
ajalõpp. 
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Set Calibration and QC (kalibreerimise ja kvaliteedikontrolli seadistamine) 

Kalibreerimise meeldetuletus 
Sisestage numbriklahvistikuga meeldetuletuse intervall vahemikus 2–30 päeva. 
 
Kui määratud aeg on käes, kuvab seade ekraanil meeldetuletuse kalibreerimise tegemiseks. 
 
OLULINE! Meeldetuletuse ilmumisel ei saa teha ühtegi testi, kuni kalibreerimine on edukalt 
tehtud. 
 
Kvaliteedikontrolli ribakoodi nõue 
Kvaliteedikontrolli ribakoodi nõude suvand nõuab testkomplekti partiinumbri ja aegumiskuupäeva 
skannimist. 
 
Valige üles-/allanoole klahviga Require QC Barcode (kvaliteedikontrolli ribakoodi nõue). Valige 
vasak-/paremnoole klahviga ON (sees) või OFF (väljas). Kui seadeks on valitud ON (sees), peab 
kasutaja skannima kvaliteedikontrolli ribakoodi iga kord, kui tehakse kvaliteedikontrolli test. Kui 
muudatused on tehtud vajutage kinnitamiseks ja seadete kuvale naasmiseks klahvi OK. 
 

Set User Access Rights (kasutaja juurdepääsuõiguste määramine) 

Suvand User Access Rights (kasutaja juurdepääsuõigused) võimaldab vastutaval isikul määrata, kas 
kasutajatel on juurdepääs patsiendi andmetele. 
 
Juurdepääs patsiendi andmetele 
Kui see on lubatud, võimaldab see tavakasutajal vaadata ja printida varasemaid patsientide 
testide tulemusi, kui sisestatakse õige kasutaja ID. Kui see on keelatud, ei pääse tavakasutaja 
patsiendiga seotud andmetele ligi. 
 
Valige vasak-/paremnoole klahviga ON (sees) või OFF (väljas) ning vajutage kinnitamiseks ja 
väljumiseks klahvi OK. 
 

Üldised Sofia seaded 
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Set Location Name (asukoha nime sisestamine) 

Suvandiga Location Name (asukoha nimi) saab määrata kliiniku, haigla, labori või arsti kabineti 
nime, mis prinditakse kõigile väljatrükkidele. 
 
Valige üldseadetes suvand SET LOCATION NAME (asukoha nime sisestamine). 
 
Valige vasak-/parem-/üles-/allanoole klahviga üks tähemärk korraga ja vajutage klahvi OK, et 
sisestada kuni 15 tähemärgist ja/või tühikust koosnev nimi. 
 
Tähemärgi kustutamiseks vajutage tagasilükke klahvi. 
 
Kogu sisestuse kustutamiseks valige Clear All (kustuta kõik) ja vajutage klahvi OK. 
 
Kui nimi on sisestatud, valige Done (valmis) ja vajutage OK, et naasta üldseadete menüüsse. 
 
Kui suvalisel ajal vajutada valikut CANCEL (tühista), tühistatakse tehtud muudatused ja asukoha 
nimi naaseb eelnevale seadistusele. 

Set Language and Sound (keele ja heli seadistamine) 

Vaikekeel 
Seadmes saab alati olla kasutusel kaks keelt. Esimene keel on automaatselt vaikimisi inglise keel ja 
kui on soov kasutada lisaks teist keelt, saab selle kas SD-kaardilt või pilve kaudu üles laadida. Vt 
suuniseid jaotisest Värskendamine. Seda seadet kasutatakse seadmes kuvatavate keelte 
valimiseks. 
 
Valige vasak-/paremnoole klahviga inglise keel (English) või teine installitud keel (kui on 
installitud) ja vajutage allanoolt, et valida suvand SET SOUND (heli seadistamine). 
 
Heli seadistamine 
Seadme heli seadistamine võimaldab vastutaval isikul lülitada klahvistiku vajutushelid sisse või 
välja. 
 
Valige vasak-/paremnoole klahviga ON (sees) või OFF (väljas). Vajutage kinnitamiseks ja 
üldseadete menüüsse naasmiseks klahvi OK. 

Set Date (kuupäeva määramine) 

Kuupäeva määramise suvand võimaldab valida kahe erineva kuupäevavormingu vahel vastavalt 
asukohariigi nõuetele. 
 
Valige üldseadete menüüs SET DATE (kuupäeva määramine), et muuta päeva, kuu ja aasta 
andmeid.  Kasutaja saab valida kuupäeva kuvamise kas KK/PP/AAAA või pp.kk.aaaa vormingus. 
 
Valige üles-/allanoole klahviga muudetav parameeter. 
 
Vormingu väljadel liikumiseks kasutage vasak-/paremnoole klahve. 
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Kasutage kuupäeva määramise väljadel üles-/allanoole klahvi, et valida soovitud väli, ja seejärel 
numbriklahve, et sisestada soovitud numbrid. Pange tähele, et vasaknoole klahvi vajutamine 
kustutab eelneva sisestuse. 
 
Valige OK, et kinnitada kõik muudatused ja naasta üldseadete menüüsse, või CANCEL (tühista), et 
väljuda ilma muudatusi salvestamata. 
 

Set Time (kellaaja määramine) 

Kellaaja määramise suvand võimaldab valida kahe erineva kellaajavormingu vahel vastavalt 
asukohariigi nõuetele. 
 
Kasutaja saab valida kellaaja kuvamise kas 12 või 24 tunni vormingus. 
 
Kasutage kellaaja määramise väljadel vasak-/paremnoole klahvi, et valida 12 või 24 tunni vorming. 
Seejärel kasutage üles-/allanoolt, et valida tunnid ja minutid. Sisestage numbriklahvidega õige 
kellaaeg. 
 
Kui valitud on 12 tunni vorming, valige vasak-/paremnool klahviga kas AM (enne lõunat) või PM 
(pärast lõunat). Kui valitud on 24 tunni vorming, sisestage kellaaeg selles vormingus. 
 
Valige OK, et kinnitada kõik muudatused ja naasta üldseadete menüüsse, või CANCEL (tühista), et 
väljuda ilma muudatusi salvestamata. 
 

Testi tüüpide laadimine 

 
 
Iga uue testi puhul tuleb kasutada uut testi tüübi faili. Need testi tüüpide failid saab installida kas 
SD-kaardilt või pilve kaudu. Nende testi tüübi failide pilvest allalaadimiseks peab Sofia püsivara 
versiooniks olema 2.0 või uuem. 
 
Valige vastutava isiku menüüs LOAD TEST TYPES (testi tüüpide laadimine). 

Load Test Types from SD Card (testi tüüpide laadimine SD-kaardilt) 

Valige Sofia uute testi tüüpide failide laadimiseks Load Test Types from SD Card (testi tüüpide 
laadimine SD-kaardilt). Sisestage testi tüüpide faile sisaldav SD-kaart (sinine) ja valige OK. Seade 
laadib SD-kaardil olevad testi tüübid, kui neid seadmes veel pole. 
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Seade kuvab uued installitud testi tüübid. Kui testi tüübi faili sama versioon on juba installitud, 
kuvatakse olekuks „old“ (vana). Installimise kinnitamiseks vajutage OK. 
 

Load Test Types from Cloud (testi tüüpide laadimine pilve kaudu) 

Valige uute testi tüüpide failide laadimiseks Load Test Types from Cloud (testi tüüpide laadimine 
pilve kaudu). Valige OK, et luua ühendus pilvega. Pärast installimist vajutage väljumiseks BACK 
(tagasi). Sofia loeb pilve kaudu installitavaid uusi testi tüüpide faile ning kuvab need ekraanil. 
 

Märkus. Testi tüüpide failide laadimisel pilve kaudu ei tohi seadet vooluvõrgust eemaldada või 
välja lülitada. Kui testi tüüpide failide laadimine pilve kaudu ebaõnnestub, vaadake üksikasju IP-
aadressi ja pordi numbri kohta värskendamise seadete jaotisest lk 41. 
 

Test Cloud Connection (pilveühenduse testimine) 

 
Valige Test Cloud Connection (pilveühenduse testimine), et kontrollida ruuteri ühendust. 
 
Kui pilvega luuakse ühendus, kuvatakse ekraanil „The Analyzer can be connected to Cloud.“ 
(analüsaatori saab pilvega ühendada). Seejärel vajutage OK; nüüd on Sofia pilvega ühendatud. 
 
Kui pilvega ei looda ühendust, kuvatakse ekraanil „The Analyzer cannot be connected to Cloud.“ 
(analüsaatorit ei saa pilvega ühendada). Vaadake jaotisi Sofia ja Virena ruuteri ühenduse 
installimine ja Võrguseadete konfigureerimine ning veenduge, et kõik seaded ja ühendused oleks 
õiged. 
 
Kui teil ei õnnestu ruuteri või pilveühendust konfigureerida, võtke ühendust Quideli tehnilise 
toega või kohaliku esindajaga. Täiendavaid kontaktandmeid vt lk 4. 
 

Kasutajate haldamine 

 
 

Märkus. Pilveühenduse testimine ei ole vajalik iga värskenduse või installimise puhul. Seda 
kasutatakse veaotsinguks, kui Sofia ei installi värskendusi korralikult. 



Lk 28/58 
 

Add User (kasutaja lisamine) 

Vajutage kuval Manage Users (kasutajate haldamine) valikut Options (suvandid), et kuvada 
hüpikmenüü. Kasutage üles-/allanoole klahve, et valida Add User (kasutaja lisamine). 
 
Kasutage numbriklahve või ribakoodi skannerit, et sisestada ID number. Kasutaja ID peab 
koosnema vähemalt neljast numbrist. 
 
Seejärel valige üles-/allanoole klahviga kasutaja tüüp ning vasak-/paremnoole klahviga kas 
kasutaja või vastutav isik. 
 
Kui mõlemad väljad on täidetud, vajutage valikut Save & Next (salvesta ja edasi). 
 
Valige vasak-/parem-/üles-/allanoole klahviga üks tähemärk korraga ja vajutage klahvi OK, et 
sisestada nimi. 
 
Joonis 12 

 

Tähemärgi kustutamiseks vajutage tagasilükke klahvi . 
 
Kogu sisestuse kustutamiseks valige Clear All (kustuta kõik) ja vajutage klahvi OK. 
 
Kui nimi on sisestatud, valige Done (valmis) ja vajutage klahvi OK. 
 
Kui suvalisel ajal vajutada valikut BACK (tühista), tühistatakse kõik tehtud muudatused ja nimi 
naaseb eelnevale seadistusele. 

Edit User (kasutaja redigeerimine) 

Vajutage kuval Manage Users (kasutajate haldamine) valikut Options (suvandid), et kuvada 
hüpikmenüü. Valige kasutajanime redigeerimiseks Edit User (kasutaja redigeerimine). 
 
Kasutage numbriklahve või ribakoodi skannerit, et sisestada ID number. 
 
Redigeerige kasutajanime üles-/alla-/vasak-/paremnoole klahvidega. Muudatuste salvestamiseks 
valige Done (valmis) ja vajutage klahvi OK. 
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Vajutage BACK (tagasi), et naasta kasutaja haldamise seadete menüüsse. 
 
Vajutage CANCEL (tühista), et naasta vastutava isiku menüüsse. 

Delete User (kasutaja kustutamine) 

Tõstke esile kustutatav kasutaja ID. Vajutage kuval Manage Users (kasutajate haldamine) valikut 
Options (suvandid), et kuvada hüpikmenüü, ning seejärel valige Delete User (kustuta kasutaja), et 
kasutaja seadmest kustutada. 
 
Vajutage BACK (tagasi), et naasta kasutaja haldamise seadete menüüsse. 
 
Vajutage CANCEL (tühista), et naasta vastutava isiku menüüsse. 

 

Andmete vaatamine 

 

Review Patient Results (patsientide tulemuste vaatamine) 

Patsientide tulemused sisaldavad eelnevalt tehtud patsientide testide andmeid. Tulemuste 
hulgast saab otsida kindlaid tulemusi ja kasutajatel on juurdepääs ainult juhul, kui vastutav isik on 
aktiveerinud funktsiooni Access Patient Data (juurdepääs patsiendi andmetele). 
 
Kindlate tulemuste leidmiseks valige OPTIONS (suvandid) ja seejärel SEARCH (otsi). 
 
Kuval Patient Results (patsiendi tulemused) saab kasutaja otsida või filtreerida järgmiste valikute 
järgi:  

 Patsiendi ID 
 Kasutaja ID 
 Testi tüüp 
 Tulemus 

 
Valige vasak-/parem-/üles-/allanoole klahviga filtri kriteerium. Valige tulemuste filtreerimiseks 
SEARCH (otsi). 
 
Seejärel kuvatakse väiksem tulemuste hulk filtreeritud patsiendi tulemustena. 
 
Valige Options (suvandid) ja All Results, et kuvada kõik tulemused. 
 

Märkus. Maksimaalne kasutajate arv on 400. 
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Kõigis patsiendi tulemuste loendites saab kuvada üksikasjalikud tulemused, tõstes vaadatava 
tulemuse esile, valides OPTIONS (suvandid) ja DETAILS (üksikasjad). 
See kuva on põhimõtteliselt sama, mis tulemuste algne kuva, mis kuvati pärast testi algset 
tegemist. 
 
Tulemuste printimiseks           valige Print (prindi). Tulemuste kuvale naasmiseks valige BACK 
(tagasi). Kuvale Review Data (andmete vaatamine) naasmiseks valige BACK (tagasi). 

Review QC Results (kvaliteedikontrolli tulemuste vaatamine) 

Kvaliteedikontrolli tulemused sisaldavad eelnevalt tehtud kvaliteedikontrollide (positiivsed ja 
negatiivsed kontrollid) andmeid. Tulemuste hulgast saab otsida kindlaid tulemusi. 
 
Klahviga OPTIONS (suvandid) saab avada otsingu funktsiooni kvaliteedikontrollide üksikasjalike 
tulemuste kuvamiseks, nagu patsientide testide tulemuste puhul. Kuvale Review Data (andmete 
vaatamine) naasmiseks valige BACK (tagasi). 

Review Calibration Results (kalibreerimise tulemuste vaatamine) 

Seadme kalibreerimise tulemused sisaldavad eelnevalt tehtud kalibreerimiste andmeid. 
 
Kuvatakse tehtud kalibreerimiste loend. 
 
Kuvale Review Data (andmete vaatamine) naasmiseks valige BACK (tagasi). 

View Lot Status (partii oleku vaatamine) 

Kvaliteedikontrolli partii olek 
Kvaliteedikontrolli partii olek kuvab testide kvaliteedikontrolli komplekti / testide partiid ja nende 
aegumiskuupäevad. Sofia salvestab selle teabe kvaliteedikontrollide tegemisel. 
 
Kvaliteedikontrolli käigus töödeldud komplekti/partiide loend kuvatakse koos 
aegumiskuupäevaga. 
 
Kuvale View Lot Status (partii oleku vaatamine) naasmiseks valige BACK (tagasi). Kuvale Review 
Data (andmete vaatamine) naasmiseks valige BACK (tagasi). 
 
Kalibraatori partii olek 
Kui testi puhul on vaja kasutada kalibraatorit, kuvatakse kvaliteedikontrolli käigus töödeldud 
komplekti/partiide loend koos aegumiskuupäevaga. 
 
Kuvale Review Data (andmete vaatamine) naasmiseks valige BACK (tagasi). 

View Test Types (testi tüüpide vaatamine) 

Kuvatakse installitud testi tüüpide loend ja laaditud versiooninumber. 
 
Kuvale View Lot Status (partii oleku vaatamine) naasmiseks valige BACK (tagasi). Kuvale Review 
Data (andmete vaatamine) naasmiseks valige BACK (tagasi). 
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Sofia statistika 

 

View Analyzer Info (analüsaatori teabe vaatamine) 

Analüsaatori teabe vaatamise kuval on näidatud püsivara versioon, buudilaaduri versioon, 
riistvara versioon, skannimiste arv ja Sofia seerianumber. 
 
Kuvale Statistics (statistika) naasmiseks valige BACK (tagasi). 

View User History (kasutaja ajaloo vaatamine) 

Kasutaja ajaloo vaatamine võimaldab vastutavatel isikutel vaadata teavet kasutaja ID, nime ja 
kasutaja tüübi kohta. 
 
Tõstke üles-/allanoole klahviga esile kasutaja, kelle teavet soovite vaadata, ja valige DETAILS 
(üksikasjad). 
 
Kuval DETAILS (üksikasjad) saab vastutav isik vaadata valitud kasutaja tehtud erinevaid testi tüüpe 
ja positiivsete, negatiivsete, kvantitatiivsete või kehtetute tulemuste arvu. 
 
Kuvale User History (kasutaja ajalugu) naasmiseks valige BACK (tagasi). Kuvale Statistics (statistika) 
naasmiseks valige uuesti BACK (tagasi). 

View Message Log (teadete logi vaatamine) 

Teadete logi vaatamise kuval on näidatud teate kood koos kuupäeva ja kellaajaga. 
 
Kuvale Statistics (statistika) naasmiseks valige BACK (tagasi). 

 
 
 

 

Märkus. Kasutaja ajalugu ja teadete logi saab mõlemat printida klahviga Print. 
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Laadimine/salvestamine 

 

Save Settings to SD Card (seadete salvestamine SD-kaardile) 

Ühe Sofia seadete kasutamiseks ka teises Sofias saab ühe seaded kloonida ja seejärel teises 
seadmes dubleerida.   
 
Valige menüüs Load/Save (laadimine/salvestamine) valik Save Settings to SD Card (seadete 
salvestamine SD-kaardile). 
 
Sisestage seadmesse tühi vormindatud SD-kaart ja valige OK, et salvestada Sofia seadete andmed 
kaardile. Kui salvestamine on lõppenud, eemaldage SD-kaart ja vajutage klahvi OK. 
 
Sofia seadete kloonimisel kantakse üle kõik seaded, sh testi tüüpide failid. Kasutaja ajalugu, partii 
olekut, kvaliteedikontrolli ja testide andmeid ei kanta üle. 

Load Settings From SD Card (seadete laadimine SD-kaardilt) 

Valige menüüs Load/Save (laadimine/salvestamine) valik Load Settings From SD Card (seadete 
laadimine SD-kaardilt). 
 
Sofia seadete laadimiseks teise Sofiasse sisestage SD-kaart, kuhu on salvestatud põhiseadme 
seaded, mida soovite teises seadmes dubleerida. Valige OK. 
 
Kui ekraanil kuvatakse teade, et andmed on edukalt laaditud, eemaldage SD-kaart ja valige OK. 

Save Test Records to SD Card (testide andmete salvestamine SD-kaardile) 

Testide andmeid on võimalik varundamiseks või analüüsiks eksportida arvutisse. 
 
Kui enne Sofia kasutamist sisestatakse seadmesse tühi SD-kaart, luuakse kolm CSV-faili – üks 
patsiendi, üks kvaliteedikontrolli ja üks kalibreerimise jaoks. Iga kord patsiendi testimisel, 
kvaliteedikontrolli tegemisel või kalibreerimiskasseti kasutamisel lisatakse tulemused vastavasse 
faili SD-kaardil. 
 
Valige menüüs Load/Save (laadimine/salvestamine) valik Save Test Records to SD Card (testide 
andmete salvestamine SD-kaardile). 
 
Sisestage seadmesse tühi vormindatud SD-kaart ja valige OK, et salvestada Sofia andmed kaardile. 
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Kui salvestamine on lõppenud, eemaldage SD-kaart ja vajutage klahvi OK. 

 
 

Värskendamine 

 

Load Sofia Firmware (Sofia püsivara laadimine) 

Quidel võib aeg-ajalt välja anda püsivara värskendusi Sofia funktsionaalsuse täiustamiseks. Need 
värskendused saab installida kas SD-kaardilt või pilve kaudu. Uusima püsivara pilvest 
allalaadimiseks peab Sofia püsivara versiooniks olema 2.0 või uuem. 

Load Firmware from SD Card (püsivara laadimine SD-kaardilt) 

Sisestage seadmesse installitava püsivaraga SD-kaart. 
 
Valige uue Sofia püsivara laadimiseks Load Firmware from SD Card (püsivara laadimine SD-
kaardilt). Sofia loeb SD-kaardilt installitava uue püsivara versiooni ja kuvab kinnituskuva Load 
Analyzer Firmware (laadi analüsaatori püsivara). 
 
Installimise kinnitamiseks vajutage OK. 
 
Sofia installib püsivara automaatselt ja taaskäivitub, kuvades tavapärase tiitelkuva. 

Load Firmware from Cloud (püsivara laadimine pilve kaudu) 

Valige uue Sofia püsivara laadimiseks Load Firmware from Cloud (püsivara laadimine pilve kaudu). 
Sofia loeb pilvest installitava uue püsivara versiooni ja kuvab kinnituskuva Load Analyzer Firmware 
(laadi analüsaatori püsivara). 
 
Installimise kinnitamiseks vajutage OK. 
 
Sofia installib püsivara automaatselt ja taaskäivitub. 
 

Märkus. Kõigi testi tulemuste ametlikud andmed kuvatakse ja/või prinditakse. Salvestatud 
andmed (testi tulemused) on vaid lihtsustamiseks ja neid peab haldama vastutav isik. 
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Kui püsivara laadimine pilve kaudu ebaõnnestub, vaadake üksikasju IP-aadressi ja pordi numbri 
kohta värskendamise seadete jaotisest lk 41. 

Test Cloud Connection (pilveühenduse testimine) 

 
Valige Test Cloud Connection (pilveühenduse testimine), et kontrollida ruuteri ühendust. 
 
Kui pilvega luuakse ühendus, kuvatakse ekraanil „The Analyzer can be connected to Cloud.“ 
(analüsaatori saab pilvega ühendada). Seejärel vajutage OK, et naasta peamenüüsse; nüüd on 
seade pilvega ühendatud. 
 
Kui pilvega ei looda ühendust, kuvatakse ekraanil „The Analyzer cannot be connected to Cloud.“ 
(analüsaatorit ei saa pilvega ühendada). Vajutage OK, et naasta peamenüüsse. Vaadake jaotisi 
Sofia ja Virena ruuteri ühenduse installimine ja Võrguseadete konfigureerimine ning veenduge, 
et kõik seaded ja ühendused oleks õiged. 
 
Kui teil ei õnnestu ruuteri või pilveühendust konfigureerida, võtke ühendust Quideli tehnilise 
toega või kohaliku esindajaga. Täiendavaid kontaktandmeid vt lk 4. 

Load Language File (keelefaili laadimine) 

Sofia suudab kuvada mitut keelt. Korraga saab seadmes kasutada ainult kahte keelt. Keelefailid 
saab installida kas SD-kaardilt või pilve kaudu. Uusima keelefaili pilvest allalaadimiseks peab Sofia 
püsivara versiooniks olema 2.0 või uuem. 

Load Language File from SD Card (keelefaili laadimine SD-kaardilt) 

Valige uue keelefaili laadimiseks Load Language File from SD Card (keelefaili laadimine SD-
kaardilt). 
 
Sisestage seadmesse õige keelefailiga SD-kaart (kollane) ja valige OK. Oodake, kuni seade keelefaili 
loeb, ja seejärel vajutage installimise kinnitamiseks OK. Kui keel laaditakse edukalt, eemaldage SD-
kaart ja valige OK, et naasta vastutava isiku menüüsse. Nüüd kuvatakse menüü uues installitud 
keeles. 

Load Language File from Cloud (keelefaili laadimine pilve kaudu) 

Valige uue keelefaili laadimiseks Load Language File from Cloud (keelefaili laadimine pilve kaudu). 
 
Oodake, kuni seade keelefaili loeb, ja seejärel vajutage installimise kinnitamiseks OK. Kui keel 
laaditakse edukalt, valige OK, et naasta vastutava isiku menüüsse. Nüüd kuvatakse menüü uues 
installitud keeles. 
 

Märkus. Püsivara installimise ajal ei tohi seadet vooluvõrgust eemaldada või välja lülitada. 
Püsivara installimine võib kesta kuni 15 minutit. 

Märkus. Pilveühenduse testimine ei ole vajalik iga värskenduse või installimise puhul. Seda 
kasutatakse veaotsinguks, kui Sofia ei installi värskendusi korralikult. 
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Kui keelefaili laadimine pilve kaudu ebaõnnestub, vaadake üksikasju IP-aadressi ja pordi numbri 
kohta värskendamise seadete jaotisest lk 41. 

Test Cloud Connection (pilveühenduse testimine) 

 
Valige Test Cloud Connection (pilveühenduse testimine), et kontrollida ruuteri ühendust. 
 
Kui pilvega luuakse ühendus, kuvatakse ekraanil „The Analyzer can be connected to Cloud.“ 
(analüsaatori saab pilvega ühendada). Seejärel vajutage OK, et naasta peamenüüsse; nüüd on 
seade pilvega ühendatud. 
 
Kui pilvega ei looda ühendust, kuvatakse ekraanil „The Analyzer cannot be connected to Cloud.“ 
(analüsaatorit ei saa pilvega ühendada). Vajutage OK, et naasta peamenüüsse. Vaadake jaotisi 
Sofia ja Virena ruuteri ühenduse installimine ja Võrguseadete konfigureerimine ning veenduge, 
et kõik seaded ja ühendused oleks õiged. 
 
Kui teil ei õnnestu ruuteri või pilveühendust konfigureerida, võtke ühendust Quideli tehnilise 
toega või kohaliku esindajaga. Täiendavaid kontaktandmeid vt lk 4. 
 

Kalibreerimine 

 
Kalibreerimine on vajalik funktsioon, mis kontrollib Sofia sisemist optikat ja süsteeme ning tagab 
optimaalse jõudluse. 
 
OLULINE! Seadet tuleb kalibreerida 30 päeva tagant.  
 
Vaadake kalibreerimise teostamise sagedust testipõhiselt pakendi infolehelt. 

Sofia kalibreerimine 

Seadme kalibreerimiseks kasutage seadmega kaasasolevat spetsiaalset kalibreerimiskassetti. 
 
Sisestage kalibreerimiskassett kuvatavaid teateid järgides seadmesse ja sulgege sahtel 
ettevaatlikult. Sofia käivitab automaatselt kalibreerimise. 
 
Kalibreerimise lõppemisel väljutatakse kalibreerimiskassett automaatselt. 
 
Kui kalibreerimine on lõppenud, valige OK, et naasta peamenüüsse. 
 

Märkus. Keelefailide laadimisel pilve kaudu ei tohi seadet vooluvõrgust eemaldada või välja 
lülitada. 

Märkus. Pilveühenduse testimine ei ole vajalik iga värskenduse või installimise puhul. Seda 
kasutatakse veaotsinguks, kui Sofia ei installi värskendusi korralikult. 
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Tähelepanu! Hoidke kalibreerimiskassetti kasutuskordade vahel kaasasolevas 
hoiukotis toatemperatuuril vahemikus 15–30 °C. Vale hoiustamine võib 
kalibreerimiskassetti kahjustada, mille tagajärjeks võib olla seadme kalibreerimise 
ebaõnnestumine. 

Kalibreerimise tulemused 

Seade kuvab teate „Calibration Results“ (kalibreerimise tulemused), mis tähendab, et 
kalibreerimine on lõppenud. Tulemuseks on kas „Passed“ (õnnestus) või „Failed“ (ebaõnnestus). 
 
Kalibreerimise tulemused salvestatakse ja neid saab uuesti kuvada funktsiooniga Review 
Calibration Results (kalibreerimise tulemuste vaatamine) menüüs Review Data (andmete 
vaatamine) (lk 29). 

 

Kvaliteedikontrolli tegemine 

 
Tagamaks testipõhiste reaktiivide, kassettide ja testimistoimingute nõuetele vastavus võib 
teostada positiivseid ja negatiivsed kvaliteedikontrolle (QC).  
 
Vaadake väliste kontrollide tegemise üksikasjalikke suuniseid iga testi puhul testipõhiselt pakendi 
infolehelt.   

 

 

Kvaliteedikontrolli tulemused 

Kuvatavad tulemused salvestatakse ja neid saab uuesti kuvada funktsiooniga Review QC Results 
(kvaliteedikontrolli tulemuste vaatamine) menüüs Review Data (andmete vaatamine). 
 
Valige OK, et lõpetada kvaliteedikontroll ja naasta peamenüüsse. 
 
Kui kvaliteedikontrollid ebaõnnestuvad, korrake välise kontrolli testimisprotsessi või võtke enne 
patsientide proovide testimist abi saamiseks ühendust vastutava isiku või Quideli tehnilise toega 
numbril 800 874 1517 (ainult USA-s) või kohaliku esindajaga. Täiendavaid kontaktandmeid vt lk 4. 
 

Märkus. Kui kalibreerimine ebaõnnestub, teavitage vastutavat isikut või võtke ühendust 
Quideli tehnilise toega numbril 800 874 1517 (ainult USA-s) või kohaliku esindajaga. 
Täiendavaid kontaktandmeid vt lk 4. 

Märkus. Esmalt tuleb testida positiivne kontroll ning seejärel negatiivne kontroll. 
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Patsientide proovide testimine 

 

 
Valige peamenüüs RUN TEST (testi käivitamine), et naasta kuvale Start Test (alusta testi). 
 
Enne kasutaja ID või proovi teabe sisestamist tehke järgmist. 

 Valige soovitud testirežiim: WALK AWAY või READ NOW (vt WALK AWAY ja READ NOW 
testirežiimide kirjeldust lk 13). 

 Praegune (või vaikimisi) testirežiim kuvatakse testi alustamise kuval ülaosas. Kui 
vaikerežiim on soovitud režiim, siis ei ole vaja muudatusi teha. 

Joonis 13 

 

 Kui vastutav isik on määranud vaikerežiimiks Locked WALK AWAY, saab kasutaja teha 
teste ainult WALK AWAY režiimis. 

 Olenevalt testist võib Sofia käivitada testi automaatselt Forced WALK AWAY režiimis.  
Sellisel juhul ei ole vaja töörežiimile muudatusi teha. 

 

Testirežiimi muutmine 

 

OLULINE! Vaadake patsiendi proovidega testkasseti ettevalmistamise suuniseid iga testi puhul 
testipõhiselt pakendi infolehelt. 
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Valige üles-/allanoole klahviga soovitud testirežiim. Kinnitamiseks valige OK. 
 
Seejärel naaseb Sofia kuvale Start Test (alusta testi), kuvades uue valitud testirežiimi. 

Kasutaja ID sisestamine 

Kasutaja ID saab sisestada ribakoodi skanneriga või käsitsi klahvistiku kaudu. 
 
Tõstke nooleklahvidega esile väli User ID (kasutaja ID) kuval Start Test (alusta testi). Skannige 
ribakoodi skanneriga kasutaja ID kaardil olev ribakood (joonis 14) või sisestage andmed käsitsi 
Sofia klahvistiku kaudu. 

Patsiendi ID sisestamine 

Patsiendi ID saab sisestada ribakoodi skanneriga või käsitsi klahvistiku kaudu. 
 
Tõstke nooleklahvidega esile väli Patient ID (patsiendi ID) kuval Start Test (alusta testi). Skannige 
ribakoodi skanneriga patsiendi tabelis või mujal olev patsiendi ID ribakood või sisestage andmed 
käsitsi, valides tähtede sisestamise suvandi α ja kasutades Sofia klahvistikku. 
 
Joonis 14 

 
 

Tellimuse nr sisestamine (kui on kohaldatav) 

Tõstke nooleklahvidega esile väli Order # (tellimuse nr) kuval Start Test (alusta testi). Skannige 
ribakoodi skanneriga patsiendi testi taotlusel või mujal olev tellimuse numbri ribakood või 
sisestage andmed käsitsi, valides tähtede sisestamise suvandi α ja kasutades Sofia klahvistikku. 
 

Testimisprotsess 

WALK AWAY testirežiimis jätkake järgmiste sammudega kohe, kui patsiendi proov on töödeldud ja 
testkassetti lisatud. Vältige kassetti inkubeerimist väljaspool Sofiat. 
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READ NOW testirežiimis pidage meeles, et enne järgmise sammuga jätkamist tuleb patsiendi 
prooviga testkasseti inkubeerimisaega toatemperatuuril väljaspool Sofiat ettenähtud aja jooksul 
(vastavalt testipõhisele pakendi infolehele) inkubeerida. 

Vajutage valikut Start Test (alusta testi) 

Sofia sahtel avaneb automaatselt. 
 
Sisestage testkassett sahtlisse ja sulgege sahtel ettevaatlikult (joonis 15). 
 
Joonis 15 

 
 
Sahtli sulgemisel käivitub seade automaatselt ja kuvab ekraanil testi edenemise. 

Patsiendi testi tulemused 

Kui test on lõppenud, kuvatakse seadme ekraanil patsiendi proovi testi(de) ja protseduuri sisemise 
kontrolli tulemused. 
 
Tulemused prinditakse automaatselt integreeritud printeriga, kui vaikeseadeks on valitud suvand 
Auto Print (automaatne printimine). Tulemused saab printida ka seadmel oleva klahvi Print 
vajutamisega. 
 
Vaadake üksikasju spetsiifiliste testide tulemuste tõlgendamise kohta testipõhistelt pakendi 
infolehtedelt. 

 
Kui protseduuri kontrolli tulemus on „Invalid“ (kehtetu), korrake testi uue patsiendi proovi ja uue 
kassetiga. Uue patsiendi proovi testimiseks valige Start New Test. 
 

Märkus. Kui tulemused on üksiku testkasseti jaoks loodud, ei saa seda kassetti enam seadmes 
kasutada. 
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Network Configuration (võrgu konfigureerimine) 

 
Võrgu konfigureerimiseks valige üles-/allanoole klahviga väli, mida soovite muuta. 
 
IP-aadressi (internetiprotokoll) puhul valige vasak-/paremnoole klahviga kas „Manual“ (käsitsi) või 
„DHCP“. Kasutage numbriklahve, et sisestada aadress ja numbrid väljale Network Address 
(võrguaadress), Subnet Mask (alamvõrgu mask), Gateway (lüüs) ja Port Number (pordi number) 
(joonis 16). Valige OK, et muudatused salvestada ja väljuda. 
 
Joonis 16 
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Värskenduse seaded 

 
Testi tüüpide failide, keelefailide ja püsivara pilve kaudu allalaadimiseks tuleb Sofiale määrata 
kindel IP-aadress ja pordi number. 
 
Sofia vaikimisi IP-aadress ja pordi number (joonis 17) on seadistatud ühilduma Virena ruuteriga, 
kui ruuter ühendatakse otse Sofiaga. Muute konfiguratsioonide puhul võtke ühendust Quideli 
tehnilise toega või kohaliku esindajaga. 
 
Joonis 17 
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Labori infosüsteem (Laboratory Information System (LIS)) 

 

LIS-i parameetrid ja seaded 

Valige Set LIS Parameters (LIS-i parameetrite seadistamine) ja sisestage numbriklahvidega aadress 
väljale LIS Address (LIS-i aadress). Valige üles-/allanoole klahviga Port Number (pordi number) ja 
seejärel sisestage numbriklahvidega number. 
 
Suvandite Auto Send (automaatne saatmine) ja Queue Results (tulemuste järjekorda lisamine) 
puhul valige vasak-/parem-/üles-/allanoole klahviga Off (väljas) või On (sees). Valige OK, et 
muudatused salvestada ja väljuda (joonis 18). 
 
Joonis 18 
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Tulemuste saatmine LIS-i 

 
Suvandi Send Results to LIS (tulemuste saatmine LIS-i) valimisel kuvatakse ekraanil järgmised 
valikud. 

 Send Unsent Results (saatmata tulemuste saatmine) 

 Send Last Result (viimase tulemuse saatmine) 

 Send All Results (kõigi tulemuste saatmine) 

 Send All Patient Results (kõigi patsientide tulemuste saatmine) 

 Send All QC Results (kõigi kvaliteedikontrollide tulemuste saatmine) 

 Test LIS Connection (LIS-i ühenduse testimine) 
 
Tulemuste saatmise valimisel kuvatakse teade Sending to LIS – Please Wait (saatmine LIS-i – 
oodake). 
 
Kui andmete saatmine õnnestus, kuvatakse ekraanil teade Data were transmitted successfully 
(andmete saatmine õnnestus). 

 

Märkus. Kui LIS-i või SURV automaatselt saatmise funktsioon on sisse lülitatud (ON) ja 
tulemuste saatmine ei õnnestu, proovib seade iga 5-minutise jõudeoleku korral uuesti saata, 
kuni ruuteri või serveriga on ühendus loodud. 
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Järelevalverežiim 

 

Sofia ja Virena ruuteri ühenduse installimine 

Vaadake Sofia järelevalverežiimi installimise suuniseid, mis on kaasas eraldi Virena ruuteri 
komplektis. 

Võrguseadete konfigureerimine 

Vaadake jaotist Võrgu konfigureerimine (lk 39). 
 
Liikuge suvandini Set IP Address (IP-aadressi määramine) ja veenduge, et valitud oleks Manual 
(käsitsi), vt joonist 19. Liikuge väljale Network Address (võrguaadress) ja sisestage IP-aadressiks 
192.168.168.5. Kontrollige, et kõik Sofia konfiguratsioonid, sh alamvõrgu mask, lüüs ja pordi 
number, vastaksid joonisel 19 näidatule. Kui ei vasta, sisestage õiged numbrid. Seejärel valige OK. 
 
Joonis 19 

 
Oodake üks minut, seejärel avage View Network Settings (võrguseadete vaatamine) menüüs 
Statistics (statistika) ja veenduge, et IP-aadress oleks õige. 
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Järelevalverežiimi seadistamine 

 
Avage järelevalve seaded ja tehke kuval Set SURV Parameters (SURV parameetrite seadistamine) 
vasak-/parem-/üles-/allanoole klahviga järgmised valikud. 
 

Age Required (vanus nõutud):   Yes (jah) 

Transmit Patient ID (patsiendi ID edastamine):   Off (väljas) 

Transmit Order Nr (tellimuse nr edastamine):   Off (väljas) 

Auto Send (automaatne saatmine):   On (sees) 

Queue Results (tulemuste järjekorda lisamine):   On (sees) 

 
Kui olete lõpetanud, kuvatakse joonisel 20 näidatud ekraan. 
 
Joonis 20 

 
Vajutage OK, et avada kuva Set Zip Code (sihtnumbri määramine) (joonis 21).  
 
Joonis 21 

 

Märkus. Kui Sofia ei kuva suvandite hulgas valikut Surveillance Settings (järelevalve seaded), 
tuleb Sofia püsivara värskendada versioonile 1.3.1 või uuemale. 
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Vajutage OK, et naasta kuvale Surveillance Settings (järelevalve seaded).  

Virena ruuteri ühenduse kontrollimine 

 
 

Valige menüüs Send Results to SURV Receiver (tulemuste saatmine SURV vastuvõtjasse) suvand 
Test SURV Connection (SURV ühenduse testimine), et kontrollida ruuteri ühendust. 
 
Ühenduse loomisel kuvatakse ekraanil „The Analyzer can be connected to SURV.“ (analüsaatori 
saab ühendada SURV-ga). 
 
Seejärel vajutage OK, et naasta peamenüüsse; nüüd on Sofia järelevalverežiimis kasutamiseks 
valmis. 
 
Kui ühendust ei looda, kuvatakse ekraanil „The Analyzer cannot be connected to SURV.“ 
(analüsaatorit ei saa ühendada SURV-ga). 
 
Seejärel vajutage OK, et naasta peamenüüsse. Vaadake jaotisi Sofia ja Virena ruuteri ühenduse 
installimine ja Võrguseadete konfigureerimine lk 43 ning veenduge, et kõik seaded ja ühendused 
oleks õiged. 
 
Kui teil ei õnnestu ruuteri või võrguühendust konfigureerida, võtke ühendust Quideli tehnilise 
toega või kohaliku esindajaga. Täiendavaid kontaktandmeid vt lk 4. 
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Testide tegemine järelevalverežiimis 

Avage peamenüü ja valige Run Test (testi käivitamine). 
 
Sisestage kasutaja ID, patsiendi ID ja tellimuse nr, kui vaja, ning vajutage Start Test (alusta testi). 
 
Patsientide demograafia kuva (joonis 22). 
 
Joonis 22 

 

 
Sisestage paremnoole klahviga väljale Age (vanus) numbriline väärtus (valige sobiv ühik kas Years 
(aastad), Months (kuud) või Weeks (nädalad)). 
 
Vajutage allanoole klahvi ja valige paremnoolega Patient Status (patsiendi olek) (valige kas In-
patient (hospitaliseeritud), Out-patient (ambulatoorne) või Proficiency (osakond). Seejärel 
vajutage Start Test (alusta testi). 

Tulemuste saatmine SURV vastuvõtjasse 

Suvandi Send Results to SURV Receiver (tulemuste saatmine SURV vastuvõtjasse) valimisel 
kuvatakse ekraanil järgmised valikud. 

 Send Unsent Results (saatmata tulemuste saatmine) 

 Send Last Result (viimase tulemuse saatmine) 

 Send All Results (kõigi tulemuste saatmine) 

 Test SURV Connection (SURV ühenduse testimine) 
 
Tulemuste saatmise valimisel kuvatakse teade Sending to SURV (saatmine SURV-sse). 
 
Kui andmete saatmine õnnestus, kuvatakse ekraanil teade Data were transmitted (andmete 
saatmine õnnestus). 

Märkus. Study Code A-B (uuringu kood A-B) võimaldab sisestada täiendavaid demograafia 
andmeid, mida ei ole praegu seadmes määratletud. Sisestus on piiratud kahele (2) 
numbrimärgile. 
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Väljalülitamine 
Lülitage seade välja selle tagaküljel asuvast toitelülitist. Ekraanil kuvatakse „Shutting Down the 
system“ (süsteemi väljalülitamine). Seade on välja lülitatud, kui ekraan kustub. 
 

Hooldus ja puhastamine 
Lülitage seade välja selle tagaküljel asuvast toitelülitist. Ekraanil kuvatakse „Shutting Down the 
system“ (süsteemi väljalülitamine). Seade on välja lülitatud, kui ekraan kustub. 

Hooldus 

Patareitoitel kasutamine 

Patareitoitel kasutamise otstarve 
Patareid tagavad alternatiivse toiteallika, kui seadme vooluvõrku ühendamine pole võimalik. 
Seade ei lülitu voolukatkestuse korral automaatselt patareitoitele. Kuid välise toiteallika 
eemaldamine seadme tagaküljelt lülitab seadme patareitoitele. 
 
Patareide paigaldamine 
Seadmega on ostes kaasas neli LR6-AA patareid. 
 
Enne seadme sisselülitamist pöörake see ettevaatlikult tagurpidi. 
 
Eemaldage patareipesa kaas ja sisestage LR6-AA patareid, järgides seadmele märgitud õiget 
polaarsust. 
 
Paigaldage patareipesa kaas tagasi ja lülitage seade sisse.   
 
Patareide vahetamine 
Kontrollige, et seadmes ei oleks kassetti. 
 
Kui seade on korralikult välja lülitatud, asetage seade ettevaatlikult tagurpidi ja eemaldage 
patareipesa kaas (joonis 23). 
 

Märkus. Kui LIS-i või SURV automaatselt saatmise funktsioon on sisse lülitatud (ON) ja 
tulemuste saatmine ei õnnestu, proovib seade iga 5-minutise jõudeoleku korral uuesti saata, 
kuni ruuteri või serveriga on ühendus loodud. 

Märkus. Seadme hooldamiseks tuleb see Quidelile saata. Kasutaja ei tohi teha seadmele ühtegi 
hooldust, välja arvatud paberi ja patareide vahetamine ning välispindade ja kassetisahtli 
puhastamine. 
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Joonis 23 

 
Eemaldage vanad patareid ja paigaldage uued, järgides seadmele märgitud õiget polaarsust. 
 
Paigaldage patareipesa kaas tagasi ja lülitage seade sisse. 

 

Puhastamine 

 Elektrilöögiohu vähendamiseks toimige järgmiselt. 
 

 Ärge võtke seadet lahti. See ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid komponente ja seadme 
lahtivõtmisel katkeb selle garantii. 

 Elektrilöögioht!  Enne puhastamist tuleb seade välja lülitada. 

 Ärge kastke seadet või pihustage sellele vedelikku. 
 
Enne puhastamist tuleb seade välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada. Puhastage seadme 
välispindu pehme lapi ja 70% alkoholi või 0,6% valgendi lahusega. Pühkige ainult seadme 
välispindu ja kassetisahtlit. 

 
Sahtli eemaldamine puhastamiseks 
Lülitage seade sisse. 

Vajutage seadme klahvistikul väljutamisklahvi.   

Märkus. Patareid toimivad alternatiivse toiteallikana ainult piiratud määral. See ei toimi 
toiteallikana jõudeolekus. Patareide toimimiseks peab väline toiteallikas olema lahti 
ühendatud. 

Märkus. ÄRGE puhastage seebi või muude lahustega, ainult 70% alkoholi või 0,6% valgendi 
lahusega. 
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Tõmmake sahtel ettevaatlikult välja, kuni see peatub, seejärel tõstke seade joonisel 24 näidatud 
viisil üles. 
 
Nagu joonisel näha, on sahtli all V-kujuline fiksaator. Vajutage sellele õrnalt pöidlaga ja tõmmake 
samal ajal sahtel seadmest välja. 

 
 
 
Joonis 24 

 
Puhastage kassetisahtlit ainult pehme lapi ja 70% alkoholi või 0,6% valgendi lahusega. ÄRGE 
puhastage seadme siseosa. ÄRGE kastke sahtlit puhastuslahusesse.  
 
Pärast kassetisahtli puhastamist joondage sahtli külgmised sooned seadmes olevate siinidega ja 
sisestage sahtel ettevaatlikult seadmesse (joonis 25). 

Märkus. Ärge tõmmake jõuga, kui tunnete mingit takistust. Vajutage veidi kõvemini 
fiksaatorile. 

Sofia alumine pool 
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Joonis 25 

 
Lükake sahtlit ettevaatlikult, kuni fiksaator sulgub. Kui tunnete takistust või sahtel ei liigu vabalt, 
kontrollige sahtli külgede joondust seadmes olevate siinidega. 
 
Avage peamenüü ja tehke kalibreerimine. 

Siinid Sooned 
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Lisad 
 

Lisa A. Tehnilised andmed 

Sofia 

Mõõtmed 24 cm (S) x 16 cm (L) x 12 cm (K) 

Kaal 1,36 kg 

Toitepinge 
100–240 V vahelduvvool, 47–63 Hz, automaatselt lülituv  
(USA/rahvusvaheline), max 0,9–0,34 A 

Sofia sisendvool 6 V alalisvool, max 4,16 A 

Vahetatavad patareid 
4 x LR6-AA + 6 V === 4,16 A 

Klahvistik Numbriline 

Ekraan 3,5-tolline diagonaal 

LAN-liides RJ45-pistikühendus 

Töötemperatuur 15 °C kuni 30 °C 

Töökeskkonna õhuniiskus 20–85%, mittekondenseeruv 

Transpordi ja hoiustamise 
temperatuur 

–20 °C kuni +55 °C 

Transpordi ja hoiustamise niiskus 20–85%, mittekondenseeruv 

Patsiendi testi tulemuste 
hoiustamine 

Max 500 testi 

Kvaliteedikontrolli tulemuste 
hoiustamine 

Max 200 tulemust 

Kalibreerimise tulemuste 
hoiustamine 

Max 200 tulemust 

 

Ribakoodi skanner 

Opticoni ribakoodiskanner (mudel OPR-2001) saadetakse õige konfiguratsiooniga ja see on pärast 
seadme PS2-pesaga ühendamist kohe kasutusvalmis. Lisateavet vaadake veebilehelt 
opticonUSA.com või võtke ühendust Opticoni tehnilise toega numbril 1 800 636 0090 x 2127 või 
kohaliku esindajaga. 
 
Võtke ühendust Quideli tehnilise toega numbril 800 874 1517 (ainult USA-s) või kohaliku 
esindajaga. Täiendavaid kontaktandmeid vt lk 4. 
 

http://www.opticonusa.com/
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Tarnimisel on konfigureeritud järgmised ribakoodid. 
 

 UPC-A  IEAN-8 

 UPC-E  CODE 39 REG 

 EAN – 13 (ILMA ISBNi TÕLKETA) 
 CODE 39 ITALIAN (KODEERITUD ILMA ST/SP 

EDASTUSETA) 

 CODABAR (KODEERIMATA)  INDUSTRIAL 2 of 5 

 INTERLEAVED 2 of 5  S-CODE 

 IATA  MSI/PLESSEY (KODEERIMATA) 

 TELEPEN NUMERIC  UK/PLESSEY (KODEERITUD) 

 CODE 128  EAN-128 

 CODE 93  GS1 DATABAR OMNIDIRECTIONAL 

 GS1 DATABAR LIMITED  GS1 DATABAR EXPANDED 

 GS1 DATABAR TRUNCATED  

 
Lisa B. Süsteemi veaotsing 
Tunnus Põhjus Tegevus 

Paper out error Seade tuvastab printeri vea või 
printeripaber on otsas. 

Kontrollige printeripaberit ja 
paigaldage uus rull, kui vaja. 

SD Card error Süsteem tuvastab, et SD-kaart 
on puudu või valesti 
sisestatud. 

Kontrollige SD-kaardi pesa 
seadme tagaküljel.  Sisestage 
SD-kaart, kui vaja. 

SD Card full Süsteem tuvastab, et SD-kaart 
on täis. 

Vahetage SD-kaart seadme 
tagaküljel. 

Barcode Scanner does not scan 
or enter data – power 

Ribakoodi skanner võib olla 
lahti ühendatud. 

Kontrollige, kas ribakoodi 
skanner on seadmega 
ühendatud. 

Barcode Scanner does not scan 
or enter data – Barcode 
Scanner 

Ribakoodi skanner võib olla 
valesti programmeeritud. 

Võtke ühendust Quideli 
tehnilise toega numbril 800 
874 1517, et skanner ümber 
programmeerida või hankida 
uus ribakoodi skanner. 
Täiendavaid kontaktandmeid 
vt lk 4. 

Sofia Calibration Check failed Kalibreerimiskassetti on 
hoiustatud väljaspool 
kaasasolevat valguse eest 
kaitsvat kotti. 

Testige kalibreerimiskassetti. 
Kui kalibreerituse kontroll 
ebaõnnestub või on kehtetu, 
võtke ühendust Quideli 
tehnilise toega numbril 800 
874 1517, et hankida uus 
kalibreerimiskassett. 
Täiendavaid kontaktandmeid 
vt lk 4. 
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Tunnus Põhjus Tegevus 

Drawer Blocked Error Miski takistab töölaual sahtli 
avanemist. 

Eemaldage takistus ja vajutage 
VÄLJUTAMISKLAHVI. Vea 
püsimisel võtke ühendust 
Quideli tehnilise toega numbril 
800 874 1517. Täiendavaid 
kontaktandmeid vt lk 4. 

 

Veateated 

Märkus. Alumine tabel kirjeldab veakoode, mida võidakse seadme kasutamise ajal kuvada. Kui 
viga pärast siin kirjeldatud tegevusi ei kao, pange kirja veakoodi kuus viimast numbrit ja võtke 
ühendust Quideli tehnilise toega või kohaliku esindajaga. Need kuus numbrit aitavad tehnilisel 
toel viga diagnoosida. 
 

Viga Kirjeldus Tegevus Kood 

Sofia Calibration Error Sofia kalibreerimine 
ebaõnnestus. 

Võtke ühendust tehnilise 
toega. 

###.###.061.032 

Barcode Reader Error Skannitud ribakood on 
kehtetu või ribakoodi 
skanner võib olla 
valesti 
programmeeritud või 
defektne. 

Veenduge, et ribakood 
oleks õige ja seade terve 
ning skannige uuesti. Vea 
püsimisel võtke 
ühendust tehnilise toega. 

###.###.061.010 

Calibration Overdue Seade on lukustatud. Kalibreerige seadet. ###.###.061.060 

Cassette Error Kasseti ribakood on 
kehtetu, puudu või 
loetamatu. 

Testige uuesti kehtiva 
ribakoodiga kassetiga.  

###.###.061.042 

Cassette Reuse Error Seade tuvastas, et seda 
kassetti on juba 
kasutatud. 

Kasutage kassetti, mida 
pole varem kasutatud.   

###.###.061.002 

Data Export Error Andmete eksportimine 
ebaõnnestus.  

Veenduge, et kasutati 
õiget ja õigesti sisestatud 
SD-kaarti. 

###.###.061.036 

Data Import Error Andmete importimine 
ebaõnnestus. 

Veenduge, et kasutati 
õiget ja õigesti sisestatud 
SD-kaarti. 

###.###.061.033 

Device Type Error    Seadme tüüp on vale.  Testige uuesti, kasutades 
õige seadme tüübiga 
kassetti. 

###.###.061.044 

Drawer Blocked Eemaldage sahtli 
takistus ja vajutage 
uuesti väljutamisklahvi. 

Vea korduval ilmnemisel 
võtke ühendust tehnilise 
toega. 

###.###.060.006 

Duplicated User ID Error Kasutaja ID on juba 
olemas. 

Valige muu kasutaja ID. ###.###.061.040 
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Viga Kirjeldus Tegevus Kood 

Expired Cassette Kassetti 
aegumiskuupäev on 
möödas.  

Testige uuesti kehtiva 
aegumiskuupäevaga 
kassetiga.  

###.###.061.043 

Expired QC Card  Kvaliteedikontrolli 
kaardi aegumiskuupäev 
on möödas.  

Testige uuesti kehtiva 
aegumiskuupäevaga 
kvaliteedikontrolli 
kaardiga.  

###.###.061.046 

Firmware Upgrade Error SD-kaarti ei leitud või 
selle vorming on vale.  

Veenduge, et kasutati 
õiget ja õigesti sisestatud 
SD-kaarti. 

 
###.###.061.068 

ID Warning  Sisestatud ID on 
kehtetu. 

Jätkamiseks sisestage 
kehtiv kasutaja ID. 

###.###.061.006  

Invalid User Name    Kasutajanimi sisaldab 
sobimatuid tähti.  

Sisestage ainult tähti ja 
numbreid.  

###.###.061.041 

Language File Import 
Error  

Keelefaili laadimine 
ebaõnnestus.  

Veenduge, et kasutati 
õiget ja õigesti sisestatud 
SD-kaarti. 

###.###.061.034 

Loading Test Type Error Testi tüüpide laadimine 
ebaõnnestus.  

Veenduge, et kasutati 
õiget ja õigesti sisestatud 
SD-kaarti. 

###.###.061.039 

Log File Export Error  Logifaili eksportimine 
ebaõnnestus.  

Veenduge, et kasutati 
õiget ja õigesti sisestatud 
SD-kaarti. 

###.###.061.035 

Low Battery Warning  Patareid on tühjad. Ühendage seade enne 
uue testi tegemist 
vahelduvvoolu 
toiteallikaga või 
vahetage patareid.  

###.###.061.051 

Missing User ID Error  Kasutaja ID on puudu. 
Kasutaja ID on vajalik 
kasutaja lisamiseks või 
redigeerimiseks.  

Jätkamiseks sisestage 
kehtiv kasutaja ID.  

###.###.061.013 

SD Card File Error SD-kaardi vorming on 
vale või faili ei leitud.  

Eemaldage SD-kaart ja 
sisestage Quideli 
heakskiidetud SD-kaart.  

###.###.061.003 

SD Card Missing or Full Sisestage SD-kaart, 
millel on piisavalt vaba 
mäluruumi.  

Kontrollige SD-kaardi 
pesa seadme tagaküljel. 
Sisestage SD-kaart, kui 
vaja.  

###.###.061.007 

SD Card Read Error  SD-kaardi lugemise 
tõrge.  

Eemaldage SD-kaart ja 
sisestage Quideli 
heakskiidetud SD-kaart.  

###.###.061.005 

SD Card Write Error SD-kaardile kirjutamise 
tõrge.  

Eemaldage SD-kaart ja 
veenduge, et selle 
kirjutamiskaitse lüliti ei 
oleks aktiveeritud. Kui 
olete veendunud, et 

###.###.073.054 
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Viga Kirjeldus Tegevus Kood 

  kaart on lukustamata, 
sisestage kaart uuesti ja 
vajutage OK. 

 

Self Test Failed Sisselülituse enesetesti 
tõrge. 

Lõpetage seadme 
kasutamine ja võtke 
ühendust tehnilise toega.  

###.###.044.001 

Supervisor ID Error   Vastutava isiku ID peab 
koosnema 4–12 
tähemärgist. 

Kontrollige vastutava 
isiku ID-d ja sisestage 
uuesti.  

###.###.061.012 

Temperature Warning  Temperatuur on 
vahemikust väljas.  

Lubatud 
temperatuurivahemik on 
15 °C kuni 30 °C. 

###.###.061.018 

Unknown Test Type Error Vajalik testi tüüp on 
installimata.  

Vt teavet testi tüüpide 
failide installimise kohta 
lk 26.  

###.###.061.031 

User Type Cannot Be 
Changed 

See on viimane 
vastutav isik. Selle 
tüüpi ei saa muuta. 

Looge asendus vastutav 
isik või määrake uus 
vaikimisi vastutav isik, et 
muuta kasutaja olekuks 
Operator (kasutaja).  

###.###.061.054 

Wrong Value Measured  Kokkupuude juhusliku 
valgusega või vale 
kalibreeritus. 

Taaskäivitage seade, vea 
püsimisel võtke 
ühendust tehnilise toega. 

###.###.071.021 

 
 

20221 – Sofia  
Tarkvara versioon 2.0 või uuem 

 
 
 

 

 
MDSS GmbH 
Schiffgraben 41 
30175 Hannover,  
Saksamaa 
 
 
 
 
 
Quidel Corporation 
10165 McKellar Court 
San Diego, CA 92121, USA 
quidel.com 1279503EE00 (01/18) 
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