Οδηγός γρήγορης έναρξης
Μελετήστε προσεκτικά το
Εγχειρίδιο χρήσης προτού
χρησιμοποιήσετε τον
Οδηγό γρήγορης έναρξης

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Λογισμικό έκδ. 2.0 ή μεταγενέστερης

Αν το Sofia δεν έχει την αναμενόμενη απόδοση, επικοινωνήστε με την τεχνική εξυπηρέτηση της Quidel
στον αριθμό 800.874.1517 (στις Η.Π.Α.), 858.552.1100 (εκτός των Η.Π.Α.), στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου technicalsupport@quidel.com ή με τον τοπικό σας διανομέα.

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ SOFIA
•
•

Πριν από το άνοιγμα, ελέγξτε το κιβώτιο αποστολής για προφανείς ζημιές από τη μεταφορά.
Αποσυσκευάστε τη μονάδα από το κιβώτιο αποστολής και ελέγξτε την για ζημιές.

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
•
•

Πριν από το άνοιγμα, ελέγξτε το κιβώτιο αποστολής για προφανείς ζημιές από τη μεταφορά.
Αποσυσκευάστε τη μονάδα από το κιβώτιο αποστολής και ελέγξτε την για ζημιές.

*Τα αρχεία γλώσσας (κίτρινη) ενδέχεται να μην
παρέχονται στο Πακέτο εγκατάστασης. Αν χρειάζεται,
επικοινωνήστε με την τεχνική εξυπηρέτηση της Quidel.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Τοποθετήστε το Sofia επάνω στον πάγκο, κοντά σε παροχή ρεύματος. Η μονάδα είναι φορητή και
μπορεί να μετακινηθεί σε κατάλληλη θέση για εξέταση.
1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος DC στη θύρα τροφοδοσίας, στο πίσω
μέρος του Sofia.

2. Συνδέστε το κατάλληλο για τη χώρα καλώδιο ρεύματος AC ή DC
στην αντίστοιχη υποδοχή και σε μια κατάλληλη παροχή ρεύματος

3. Συνδέστε τον σαρωτή γραμμωτού κωδικού στη θύρα PS2, στο πίσω
μέρος του Sofia. Σημείωση: Ο σαρωτής γραμμωτού κωδικού
ενδέχεται να έχει 2 βύσματα. Το ένα θα παραμείνει μη
συνδεδεμένο.

4. Ενεργοποιήστε το Sofia, χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ρεύματος
που υπάρχει στο πίσω πάνελ. Συγκρατήστε τον διακόπτη
εναλλαγής πατημένο, ωσότου φωτιστεί η οθόνη (1-2
δευτερόλεπτα).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Τα αρχεία εξετάσεων πρέπει να έχουν φορτωθεί, προτού εκτελεστεί εξέταση. Για κάθε νέο
προσδιορισμό, απαιτείται νέο αρχείο τύπου εξέτασης. Επιλέξτε «Φόρτωση τύπων εξετάσεων» από το
μενού Επιτηρητή. Στη συνέχεια, εισάγετε την κατάλληλη κάρτα SD με τα αρχεία τύπων εξετάσεων
(μπλε) στην υποδοχή στο πίσω μέρος του Sofia. Ακολουθήστε τις προτροπές του Sofia για ολοκλήρωση
της εγκατάστασης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ
•

•
•

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα μετάβασης επάνω/κάτω για να επισημάνετε την επιλογή
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ από το μενού.
Πατήστε το μαλακό πλήκτρο κάτω από την κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, κάτω από το κουμπί
ΕΠΙΛΟΓΗ.
Αφαιρέστε την κασέτα βαθμονόμησης από τη θήκη.

Εισάγετε την κασέτα βαθμονόμησης στο Sofia και κλείστε το συρτάρι. Το Sofia θα εκτελέσει τον
Έλεγχο βαθμονόμησης αυτόματα.

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος Βαθμονόμησης, θα εμφανιστεί η σχετική ένδειξη στην οθόνη του Sofia.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο Έλεγχος βαθμονόμησης δεν μπορεί να
ολοκληρωθεί με επιτυχία, ειδοποιήστε τον επιτόπιο
Επιτηρητή ή επικοινωνήστε με την τεχνική εξυπηρέτηση
της Quidel για βοήθεια.
Η κασέτα βαθμονόμησης θα εξαχθεί αυτόματα, όταν
ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση. Αφαιρέστε και
επαναφέρετε την κασέτα βαθμονόμησης στη θήκη
αποθήκευσης.
Μετά την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης, επιλέξτε OK
για επιστροφή στο Κύριο μενού.
Σημαντικό: Μεταξύ των χρήσεων, αποθηκεύστε την κασέτα βαθμονόμησης στην παρεχόμενη θήκη
αποθήκευσης.
Εκτελέστε έλεγχο ποιότητας, σύμφωνα με το ένθετο του πακέτου του συγκεκριμένου
προσδιορισμού.

ΔΟΜΕΣ ΜΕΝΟΥ
Δομή κύριου μενού – έκδ. 2.0 ή μεταγενέστερη

Δομή μενού επιτηρητή – έκδ. 2.0 ή μεταγενέστερη
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