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KUNDTJÄNST

Programvaruversion 2.0 eller senare

Om Sofia inte fungerar som förväntat, kontakta Quidels tekniska service 800 874 1517 (i USA),
858 552 1100 (utanför USA), technicalsupport@quidel.com eller din lokala distributör.

PACKA UPP SOFIA
•
•

Granska transportbehållaren för uppenbara fraktskador innan du öppnar den.
Packa upp transportbehållaren och granska enheten för skador.

PACKA UPP INSTALLATIONSPAKETET
•
•

Granska transportbehållaren för uppenbara fraktskador innan du öppnar den.
Packa upp transportbehållaren och granska enheten för skador.

*Språkfiler (gul) kanske saknas i
Installationspaketet. Kontakta Quidels tekniska
service vid behov.

ANSLUT TILL ELNÄTET OCH SÄTT PÅ

Placera Sofia ovanpå bänken, nära ett eluttag. Enheten är bärbar och kan flyttas till lämplig plats för
tester.
1. Anslut nätsladden för likström i apparatuttaget på baksidan av Sofia.

2. Anslut den lämpliga, landsspecifika AC-strömkabeln till DCströmkabeln och lämpligt elektriskt uttag.

3. Anslut streckkodsläsaren till PS2-porten baktill på Sofia.
OBS! Streckkodsläsaren kan ha två kontakter och en ska inte kopplas
in.

4. Starta Sofia med hjälp av strömbrytaren på bakpanelen. Håll nere
vippströmbrytaren tills skärmen tänds (1–2 sekunder).

INSTALLERA TESTTYPFILER

Testfiler måste läsas in innan testning utförs. En ny testtypfil behövs för varje ny analys. Välj "Läs in
testtyper" från kontrollörmenyn. Sätt sedan in lämpligt SD-kort med testtypfilerna (blått) i uttaget på
Sofias bakpanel. Följ anvisningarna från Sofia för att slutföra installationen.

KALIBRERINGSKONTROLL
•
•
•

Använd upp-/ner-knapparna för att markera KALIBRERING från menyn.
Tryck på funktionsknappen under det nedre högra hörnet på skärmen under VÄLJ.
Ta ut kalibreringskassetten ur påsen.

Sätt in kalibreringskassetten i Sofia och stäng lådan. Sofia kommer automatiskt att utföra
kalibreringskontrollen.

Sofia-skärmen visar när kalibreringskontrollen är klar.
OBS! Om kalibreringskontrollen inte kan slutföras,
meddela arbetsledaren på plats eller Quidels tekniska
service för hjälp.
Kalibreringskassetten kommer att matas ut automatiskt
när kalibreringen är slutförd. Avlägsna
kalibreringskassetten och lägg tillbaka den i
förvaringspåsen.
Välj OK för att återgå till huvudmenyn efter att
kalibreringen slutförts.
Viktigt: Förvara kalibreringskassetten i den medföljande förvaringspåsen mellan användningarna.
Kör QC enligt analysspecifik bipacksedel.

MENYSTRUKTURER
Huvudmenyns struktur – v. 2.0 eller senare

Kontrollörmenyns struktur – v. 2.0 eller senare
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