QuickStart'i juhend
Enne QuickStart'i juhendi
kasutamist tutvuge
põhjalikult kasutusjuhendiga

KLIENDITEENINDUS

Tarkvara ver 2.0 või uuem

Kui Sofia ei tööta ettenähtud viisil, siis võtke ühendust Quideli tehnilise toega tel 800.874.1517 (USA-s),
858.552.1100 (väljaspool USA-d), e-posti aadressil technicalsupport@quidel.com või kohaliku
edasimüüja vahendusel.

SOFIA LAHTIPAKKIMINE
•
•

Enne pakendi avamist kontrollige visuaalselt, kas pakend on kahjustatud.
Avage pakend ja kontrollige, kas seade on kahjustatud.

PAIGALDUSPAKENDI LAHTIPAKKIMINE
•
•

Enne pakendi avamist kontrollige visuaalselt, kas pakend on kahjustatud.
Avage pakend ja kontrollige, kas seade on kahjustatud.

*Keelefailid (kollane) ei pruugi olla
paigalduspakendiga kaasas. Vajadusel võtke
ühendust Quideli tehnilise toega.

TOITEGA ÜHENDAMINE JA SISSELÜLITAMINE

Asetage Sofia lauale, seinakontakti lähedusse. Seade on kaasaskantav, testimiseks võib selle teisaldada
sobivasse kohta.
1. Ühendage alalisvoolu toitekaabel Sofia tagaküljel olevasse toiteporti.

2. Ühendage sobiv riigispetsiifiline vahelduvvoolu toitekaabel
alalisvoolu toitekaabli ja sobiva seinakontaktiga.

3. Ühendage vöötkoodilugeja Sofia tagaküljel oleva PS2 pordiga.
Märkus. Vöötkoodilugejal võib olla 2 pistikut; üks jääb vabaks.

4. Lülitage Sofia sisse, kasutades tagapaneelil olevat toitelülitit. Hoidke
kipplüliti all kuni ekraan helendub (1-2 sekundit).

TESTI TÜÜBI FAILIDE PAIGALDAMINE

Enne testide tegemist tuleb laadida testifailid. Iga uue analüüsi jaoks on vaja uut testi tüübi faili. Valige
juhtmenüüst ,,Laadi testi tüübid“. Seejärel sisestage sobiv testi tüübi failidega SD-kaart (sinine) Sofia
tagaküljel olevasse pesasse. Paigaldamise lõpetamiseks järgige Sofia käsuviipasid.

KALIBREERIMISE KONTROLL
•
•
•

Kasutage üles/alla nooli, et tõsta menüüs esile KALIBREERIMINE.
Vajutage ekraani alumises paremas nurgas käsu VALI all olevat tarkvaraklahvi.
Võtke kalibreerimiskassett kotist välja.

Pange kalibreerimiskassett Sofia sisse ja sulgege sahtel. Sofia teeb automaatselt kalibreerimiskontrolli.

Sofia ekraanilt saab vaadata, kas kalibreerimiskontroll on lõppenud.
MÄRKUS. Kui kalibreerimiskontrolli ei õnnestu edukalt
lõpule viia, siis teatage sellest kohalikule järelevaatajale
või võtke abi saamiseks ühendust Quideli tehnilise
toega.
Kalibreerimiskassett väljutatakse kalibreerimise
lõpetamise järel automaatselt. Eemaldage
kalibreerimiskassett ja pange hoiukotti tagasi.
Pärast kalibreerimise lõpetamist valige põhimenüüsse
naasmiseks OK.
Tähtis! Hoidke kalibreerimiskassetti kasutuskordade vahel hoiukotis.
Tehke KK vastavalt analüüsispetsiifilise pakendi infolehe juhistele.

MENÜÜDE STRUKTUUR
Peamenüü struktuur – versioon 2.0 või uuem

Juhtmenüü struktuur – versioon 2.0 või uuem
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