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AVSEDD ANVÄNDNING

3M Clean‑Trace Luminometer är en batteridriven luminometer som huvudsakligen används för objektiv och känslig
bestämning av slutresultatet av adenosintrifosfat (ATP)-tester. Strömadaptern till 3M Clean‑Trace Luminometer är
avsedd att ladda batteriet. 3M™ Clean‑Trace™ Hygiene Management Software är utformat för överföring, organisation
och lagring av data som genereras under 3M™ Clean‑Trace™ ATP-tester.
3M Clean‑Trace Luminometer, strömadaptern samt 3M Clean‑Trace Hygiene Management Software är varken avsedda
eller dokumenterade att användas tillsammans med produkter från andra tillverkare. De ska inte användas tillsammans
med andra tillverkares modeller eller tillämpningar som inte utvärderats eller dokumenterats av 3M, då detta kan leda till
ett osäkert tillstånd. 3M Clean‑Trace Luminometer är inte avsedd att användas i potentiellt brandfarliga eller explosiva
miljöer. Trots 3M Clean‑Trace Hygiene Monitoring and Management System är mycket känsligt ska ytor och lösningar
inte anses vara sterila baserat på resultaten. 3M Clean‑Trace Hygiene Monitoring and Management System är inte
avsett för diagnostisering av tillstånd hos människor eller djur. Det åligger användaren att känna till och följa tillämpliga
regler på arbetsplatsen.
3M förutsätter att 3M Clean‑Trace ATP-tester, utrustning och programvara kommer att användas av tekniker som har
lämplig utbildning i 3M Clean‑Trace ATP-testmetoder.
Om denna produkt används på något annat sätt än de som anges kan det skydd som produkten ger försämras.

ANVÄNDARANSVAR

Det åligger användarna att bekanta sig med produktinstruktioner och produktinformation. Besök vår webbsida på
adressen www.3M.com/foodsafety eller kontakta din lokale 3M-representant eller -leverantör för mer information.
Vid val av testmetod är det viktigt att inse att externa faktorer som provtagningsmetod, testprotokoll, provpreparering,
hantering och laboratorieteknik kan påverka resultat.
Det åligger användaren att vid val av testmetoder utvärdera tillräckligt många prover med lämpliga matriser och
utmaningar, för att övertyga användaren att den valda metoden uppfyller kraven.
Det åligger också användaren att fastställa att en testmetod och dess resultat uppfyller kraven från dennes kunder och
leverantörer.
Liksom med alla testmetoder utgör inte resultat som erhållits från användning av någon produkt från 3M
Livsmedelshygien en garanti för kvaliteten hos de matriser eller processer som testats.
Förklaring av säkerhetsrelaterade symboler
Obs! Läs medföljande dokumentation
FÖRSIKTIGHET! För att undvika miljöföroreningar ska
3M Clean‑Trace Luminometer återvinnas. Den här
produkten innehåller återvinningsbara delar. Kontakta ditt
3M-servicecenter för information och råd om återvinning.
WEEE-märkning – denna produkt innehåller elektriska
och elektroniska komponenter och får inte hanteras som
vanligt avfall. Följ lokala anvisningar för avfallshantering
av elektrisk och elektronisk utrustning.
UL NRTL-märkning (elektrisk säkerhet, USA och Kanada).
CE-märkning (uppfyller gällande krav inom EEA).
RCM-märkning (elektrisk säkerhet och EMC, Australien).
Modellnummer på 3M Clean‑Trace Luminometer, vilket
är LM1.
Serienummer på 3M Clean‑Trace Luminometer.
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DRIFTMILJÖFÖRHÅLLANDEN
Miljövillkor

Driftförhållande

Enheter

Endast för inomhusbruk

– anslut endast datakopplingarna till en dator som
uppfyller IEC/EN/UL/CSA 60950-1
– håll 3M Clean‑Trace Luminometer borta från vätskor
och hög luftfuktighet när den är ansluten till datorn

Höjd (m.ö.h.)

maximalt 3 000

meter

Drifttemperaturintervall

+5 till +40 (+41 till +104)

°C (°F)

Relativ luftfuktighet

10–90 icke-kondenserande

%

Förvaringstemperaturintervall

-40 till +70 (-40 till +158)

°C (°F)

AC-spänning för strömadapter

100–240

Volt

Frekvens

50–60

Hz

AC-ström för strömadapter

300

mA

Strömadapterns utspänning

5

Volt (DC)

Strömadapterns utström

1,2

Ampere

Luminometerns inström

850

milliampere (mA)

Överspänning

Kategori II

Föroreningsgrad

2

Spänningsvariationer i
nätanslutningen upp till +10 % av
nominell spänning
Tillfällig överspänning förekommer i
nätanslutningen

INSTRUMENTSPECIFIKATIONER
Specifikation

Enheter

Längd

59,27 (2,33)

mm (tum)

Bredd

88,47 (3,48)

mm (tum)

Höjd

268,17 (10,56)

mm (tum)

Vikt

517,83 (18,26)

g (uns)

Utvändiga kontakter

USB 2.0 mini-AB-uttag

GARANTIBEGRÄNSNING

3M Livsmedelshygien-hårdvara (”Hårdvara”) innefattar 3M [listspecifik produkt] och därtill hörande programvara
och andra komponenter som levereras av 3M, vilka beskrivs i tillämpliga Installations- och användarguider
(”Användardokumentation”).

BEGRÄNSAD GARANTI OCH FRISKRIVNINGSKLAUSUL

3M garanterar att hårdvaran under ett år efter leveransdatum i huvudsak skall fungera i enlighet med
användardokumentationen. DEN HÄR GARANTIN GÄLLER INTE OM: (A) HÅRDVARAN HAR REPARERATS AV
PERSONER SOM INTE ÄR AUKTORISERADE AV 3M; ELLER (B) HÅRDVARAN HAR ÄNDRATS, MODIFIERATS
ELLER ANVÄNTS PÅ FELAKTIGT SÄTT; ELLER (C) HÅRDVARAN HAR ANVÄNTS TILLSAMMANS MED
PRODUKTER, TILLBEHÖR, KOMPONENTER ELLER PROGRAMVARA SOM INTE LEVERERATS AV 3M ATT
ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED HÅRDVARAN; ELLER (D) HÅRDVARAN ELLER EN KOMPONENT HAR ANVÄNTS
FÖR ANDRA ÄNDAMÅL (TILL EXEMPEL ANVÄNDNING TILLSAMMANS MED ANDRA KRETSKORT ELLER
ANNAN PROGRAMVARA) ELLER (E) HÅRDVARAN HAR INTE UNDERHÅLLITS ELLER ANVÄNTS I ENLIGHET
MED ANVÄNDARDOKUMENTATIONEN. SÅVIDA INTE FÖRBJUDET ENLIGT LAG GÄLLER DENNA GARANTI
I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, VARE SIG DESSA ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE LÄMPLIGHET FÖR
ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, SÄLJBARHET ELLER NÅGON UNDERFÖRSTÅDD GARANTI SOM ÄR RESULTATET
AV EN AFFÄRSTRANSAKTION ELLER HANDLING, HÄVD ELLER HANDELSBRUK. 3M GARANTERAR INTE ATT
PROGRAMVARAN KOMMER ATT FUNGERA FELFRITT.
2
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Om hårdvaran inom ett år efter leverans inte uppfyller garantivillkoren som presenterats ovan skall 3M:s enda
skyldighet, och användarens enda ersättning, vara, enligt 3M:s gottfinnande: 1) att reparera eller ersätta den avvikande
komponenten; eller 2) återbetalning av inköpspriset.

ANSVARSBEGRÄNSNING

OM DET INTE FÖRBJUDS ENLIGT LAG ANSVARAR INTE 3M GENTEMOT ANVÄNDAREN ELLER ANDRA FÖR
NÅGON DIREKT SKADA ELLER FÖLJDSKADA, FÖLJDSKADOR ELLER SPECIELLA SKADOR, INKLUSIVE EXEMPELVIS
FÖRLORADE INKOMSTER, AFFÄRER, INVESTERINGAR ELLER AFFÄRSMÖJLIGHETER, ÄVEN OM 3M HAR
UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. Parterna är överens om att 3M:s totala kumulativa ansvar
inför användaren för direkta skador av alla orsaker inte skall överskrida Etthundra Dollar, eller det pris som betalats för
hårdvaran, beroende på vilket belopp som är högst. Vissa länder kan ha lagar som kräver andra ansvarsskyldigheter än
vad som anges ovan.
I sådana länder ska de minsta erfordrade ansvarsskyldigheterna gälla. För att begära service måste du begära att få ett
Returnummer (RMA) från servicecentrat. Ring 1-800-328-1671.

PRODUKTBESKRIVNING
Användning av ATP-detektion för hygienövervakning och -kontroll
3M Clean‑Trace Hygiene Monitoring and Management System består av följande: 3M Clean‑Trace Luminometer, 3M™
Clean‑Trace™-tester och 3M Clean‑Trace Hygiene Management Software. Detta system används för att detektera ATP
på ytor eller i vattenprover i syfte att mäta föroreningsnivåer för hygienövervakning och -kontroll.
Detektionstekniken som används är bioluminescens av adenosintrifosfat (ATP). ATP återfinns i alla animaliska
och vegetabiliska material, inbegripet i de flesta livsmedelsavfall, levande och döda bakterier, svampar och andra
mikroorganismer. 3M Clean‑Trace-testerna använder luciferin-/luciferasenzym för att producera ljus som är
proportionerligt i förhållande till den närvarande ATP-halten. 3M Clean‑Trace Luminometer mäter intensiteten hos det
utstrålade ljuset i provet och visar testresultatet i relativa ljusenheter (RLU). Användare utför en valideringsstudie av yteller vattenproverna i syfte att fastställa gränsvärden för RLU-testresultaten Godkänt, Försiktighet och Ej godkänt.
De direkta testresultaten som produceras av 3M Clean‑Trace Luminometer ger användare möjlighet att vidta
omedelbara åtgärder vid situationer då testresultatet Ej godkänt uppkommer. Testpunkten som avger resultatet Ej
godkänt kan rengöras och därefter testas igen innan produktionen fortgår, för att säkerställa att hygienkontrollmål
uppfylls. Resultaten genererar data som kan användas som delunderlag vid beslut om att påbörja livsmedels- eller
dryckesproduktion.
Läs bruksanvisningsdokumenten till 3M Clean‑Trace-testerna innan de används tillsammans med en 3M Clean‑Trace
Luminometer.

ANVÄNDNING AV BRUKSANVISNINGEN

1. Bruksanvisningen till 3M Clean‑Trace Luminometer finns endast i elektroniskt format. Det finns två sätt att tillgå
handboken:
• Klicka på Hjälp ?
[Bruksanvisning].

i menyraden i 3M Clean‑Trace Hygiene Management Software och klicka sedan på

• Gå till www.3M.com/CleanTraceLM1manual
2. Klicka på valfri rubrik i innehållsförteckningen för att gå direkt till ett avsnitt, eller bläddra igenom bruksanvisningens
sidor tills du kommer till önskat avsnitt.
3. I uppdateringar av 3M Clean‑Trace Software ingår även uppdateringar av bruksanvisningen. Dessa installeras
automatiskt tillsammans med programvarans uppdateringar.
4. Denna bruksanvisning beskriver hur 3M Clean‑Trace Luminometer används och fungerar. Den är utformad så att du
kan hitta specifika uppgifter i innehållsförteckningen och sedan följa stegvisa anvisningar.
5. I de stegvisa anvisningarna om hur du använder programvaran har följande formatriktlinjer använts:
a. Text i kursiv stil avser avsnittsrubriker i bruksanvisningen.
b. Text i fet stil är den exakta termen som visas på skärmen.
c. [Text i fet stil inom hakparenteser] är text på en knapp som du kan trycka på eller välja med hjälp av skärmens
pekarkontrollknapp.
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ANVÄNDA 3M CLEAN‑TRACE LUMINOMETER
Användning och underhåll av batterier
• 3M Clean‑Trace Luminometer har ett internt, uppladdningsbart litiumjonbatteri som måste laddas för att 3M
Clean‑Trace Luminometer ska kunna användas.
Ladda batteriet
• Använd den laddaradapter som är kompatibel med nätströmmen i ditt land.
• Anslut laddaren till 3M Clean‑Trace Luminometer.
• Anslut laddaren till ett strömuttag.
• Det tar cirka två timmar för batteriet att laddas fullt.
• Om du vill övervaka laddningsförloppet slår du på 3M Clean‑Trace Luminometer. En blixtsymbol visas i
batteriladdningsikonen.
När batteriet är laddat
• Dra ur laddaren från strömuttaget.
• Dra ur laddaren från 3M Clean‑Trace Luminometer.
Använda batterinivåindikatorn
• Batterinivåindikatorn visas i skärmens övre högra hörn.
• När 3M Clean‑Trace Luminometer är påslagen visar indikatorn den återstående batterinivån.
• I figur 1 visar indikatorn att batteriet är fulladdat.
• I takt med att batteriets laddning minskar blir indikatorns blåa segment mindre.
• När batteriets nivå faller under 10 % blir indikatorn röd, vilket anger att batteriet bör laddas.
• När batteriets nivå faller under 5 % stängs 3M Clean‑Trace Luminometer av automatiskt.

Figur 1

Hantera batteriet
• Vid normal användning ger batteriet en drifttid på upp till åtta timmar.
• I takt med att batteriet åldras ger det mindre än åtta timmars drifttid.
• Batteriet måste laddas när indikatorn är röd, vilket indikerar att mindre än 10 % laddning återstår.
• Batteriet behöver inte laddas ur helt innan det laddas upp igen.
• När 3M Clean‑Trace Luminometer ska förvaras under längre än en månad bör batteriets laddningsnivå vara 50
%. Förvara inte 3M Clean‑Trace Luminometer med ett helt urladdat batteri eftersom batteriet då kan förlora sin
uppladdningsförmåga. Förvara inte 3M Clean‑Trace Luminometer med ett fulladdat batteri eftersom batteriet då kan
förlora förmågan att laddas till full kapacitet.
• Det rekommenderas att batteriet byts ut efter två års normal användning. När batteriet ska bytas ut måste 3M
Clean‑Trace Luminometer skickas till ett 3M-servicecenter.
Slå på strömmen
Innan 3M Clean‑Trace Luminometer slås på ska du kontrollera att kammaren är tom.
1. Tryck och håll ned den gråa på/av-knappen
som sitter nedanför pekarkontrollknapparna. Den röda
3M-logotypen visas för att bekräfta att startprocessen har påbörjats. Sedan visas en låssymbol över 3M-logotypen
och blinkar flera gånger.
2. På Välkommen visas anvisningar om hur du installerar 3M Clean‑Trace Hygiene Management Software på datorn
med hjälp av installationsguiden som finns på minnessegmentet i 3M Clean‑Trace Luminometer, som visas som en
minnesenhet på datorn.
• För att förhindra att denna information visas igen i framtiden kan du markera kryssrutan Visa inte igen.
3. Skärmen blir svart i några sekunder, och därefter visas skärmen Diagnostisk kontroll. Under den diagnostiska
kontrollen visas en förloppsindikator. Tryck på [Fortsätt] när denna inte längre är gråtonad.
4. 3M Clean‑Trace Luminometer försöker att synkronisera med en dator.
• Läs avsnittet Synkronisera 3M Clean‑Trace Luminometer med datorns databas i denna bruksanvisning för mer
information.
• Om du vill hoppa över synkroniseringen trycker du på [Hoppa över synkronisering].
5. Inloggningsskärmen visas. Läs avsnittet Logga in på 3M Clean‑Trace Luminometer i denna bruksanvisning
för anvisningar.
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i 3 sekunder.

[Stäng av] visas och bekräftar att avstängningsprocessen har påbörjats.

3. Tryck på [Stäng av].
4. Bekräftelsemeddelandet Din luminometer stängs av visas.
5. Tryck på [OK]. Skärmen blir svart, vilket bekräftar att avstängningsprocessen är slutförd.
6. Eller tryck på [Avbryt] om du vill avbryta avstängningsprocessen.
Styra programvaran
Du styr 3M Clean‑Trace Luminometer Software genom att antingen använda pekskärmen eller pekarkontrollplattan.
• Pekskärmen styrs genom att använda vanliga rörelser, exempelvis att trycka eller svepa.
på framsidan av 3M Clean‑Trace Luminometer. Tryck helt enkelt på
• Du kan även använda pekarkontrollplattan
pilarna på pekarkontrollplattan för att flytta pekaren till alternativet på skärmen som du vill välja:
Tryck på upp-pilen

för att flytta pekaren uppåt.

Tryck på ned-pilen

för att flytta pekaren nedåt.

Tryck på vänster-pilen
Tryck på höger-pilen
• Tryck på välj-knappen

för att flytta pilen åt vänster.
för att flytta pekaren åt höger.
på pekarkontrollplattan för att välja det alternativ på skärmen som pekaren har flyttats till.

Reglage på 3M Clean‑Trace Luminometer
I figur 2 visas reglagen på 3M Clean‑Trace Luminometer.

5

1. På/av-knapp – se anvisningar under Slå på strömmen.
2. Pekarkontrollknappar – se anvisningar under Styra programvaran.

4

3. Skärm/pekskärm – se anvisningar under Styra programvaran.
4. USB-/strömuttag – se anvisningar under Ladda batteriet och Konfigurera
synkronisering via en USB-anslutning.

3

5. Ventillock – se anvisningar i figur 3.
2
1

Figur 2
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I figur 3 visas stegvisa anvisningar om hur du för in ett 3M Clean‑Trace-test i
3M Clean‑Trace Luminometer för testning, och hur du avlägsnar det när testet
är slutfört.
1. Öppna 3M Clean‑Trace Luminometer genom att trycka på ventillocket.
2. För in ett aktiverat 3M Clean‑Trace-test i kammaren och se till att kyvetten
sitter i botten av kammaren.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3. 3M Clean‑Trace-testet ska synas i kammarens övre del.
4. Stäng ventillocket. Nu kan du utföra ett ATP-test med 3M Clean‑Tracetestet som sitter inuti kammaren.
5. När ATP-testet är slutfört öppnar du kammaren genom att trycka på
ventillocket.
6. Ta ut 3M Clean‑Trace-testet genom att greppa tag i testet och dra
det uppåt. Följ kasseringsanvisningarna i 3M Clean‑Trace-testets
bruksanvisning. Följ lokala regler avseende eventuella ytterligare
avfallshanteringsriktlinjer.

Figur 3
Använda basenheten
För extra stabilitet och bekvämlighet kan 3M Clean‑Trace Luminometer
placeras på 3M™ Clean‑Trace™-basenheten. 3M Clean‑Trace-basenheten
ställer även 3M Clean‑Trace Luminometer i optimal drift- och visningsvinkel.
(Se figur 4.)

Figur 4
3M Clean‑Trace Luminometer har även ett utfällbart stativ som är inbyggt i
instrumentets underdel. (Se figur 5.)

Figur 5
Logga in på 3M Clean‑Trace Luminometer
När 3M Clean‑Trace Luminometer slås på utförs automatiskt en diagnostisk kontroll. Om den diagnostiska kontrollen
faller inom gällande gränser visas inloggningsskärmen.
1. Standardanvändaren loggas in automatiskt. Tryck på [Inloggning].
• Om användare har konfigurerats i 3M Clean‑Trace Hygiene Management Software kan du även välja ditt
och sedan på ditt användarnamn. Tryck på [Inloggning].
användarnamn genom att trycka på Användare
2. Oplanerat test visas automatiskt. Provplaner visas om du har skapat och synkroniserat sådana i 3M Clean‑Trace
Hygiene Management Software. Du kan starta en ny körning av en provplan eller starta ett nytt oplanerat test. Du
.
kan när som helst återgå till den här skärmen genom att trycka på Hem
• Läs avsnitten Utföra oplanerade tester eller Utföra tester av testpunkter inom provplaner i denna bruksanvisning
för mer information.
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Logga in på 3M Clean‑Trace Luminometer med en PIN-kod
När 3M Clean‑Trace Luminometer slås på utförs automatiskt en diagnostisk kontroll. Om den diagnostiska kontrollen
faller inom gällande gränser visas inloggningsskärmen.
1. Standardanvändaren loggas in automatiskt. Tryck på [Inloggning].
• Om användare har konfigurerats i 3M Clean‑Trace Hygiene Management Software kan du även välja ditt
och sedan på ditt användarnamn. Tryck på [Inloggning].
användarnamn genom att trycka på Användare
• Använd det numeriska tangentbordet för att ange din 4-siffriga PIN-kod. När du anger varje siffra visas en asterisk
.
(*) på skärmen. Tryck sedan på Ange
• Om du trycker på en felaktig siffra kan du trycka på Radera
siffran.

för att ta bort siffran och sedan ange den rätta

• Om du anger en felaktig PIN-kod har du två ytterligare försök att ange den rätta koden. Efter tre misslyckade
försök spärras ditt användarnamn och din PIN-kod. Efter 5 minuter rensas ditt användarnamn och din PIN-kod
automatiskt.
• Om ditt användarnamn inte visas eller om din PIN-kod inte fungerar ska du kontakta din arbetsledare.
• När du har angett det rätta användarnamnet och PIN-koden trycker du på Ange

.

2. Skärmen Nytt test visar Oplanerat test och Provplaner. Du kan starta en ny körning av en provplan eller starta ett
.
nytt oplanerat test. Du kan när som helst återgå till den här skärmen genom att trycka på Hem
• Läs avsnitten Utföra oplanerade tester eller Utföra tester av testpunkter inom provplaner i denna bruksanvisning
för mer information.
Aktivera 3M Clean‑Trace Luminometer från viloläge
3M Clean‑Trace Luminometer sparar batterikapacitet om pekskärmen eller pekarkontrollknapparna är inaktiva. När 3M
Clean‑Trace Luminometer har varit inaktiv i 5 minuter aktiveras viloläget och skärmen slocknar. Om 3M Clean‑Trace
Luminometer förblir inaktiv i ytterligare två timmar stängs den automatiskt av och måste slås på igen innan den kan
användas. Läs avsnittet Slå på strömmen i denna bruksanvisning för mer information.
1. För att aktivera 3M Clean‑Trace Luminometer från viloläge trycker du och håller ned upp-pilknappen
pekarkontrollplattan i 3 sekunder.

på

2. Informationen som visades på skärmen innan viloläget aktiverades visas igen, så att du kan fortsätta ditt arbete.
• Om 3M Clean‑Trace Luminometer inte aktiveras från viloläge:
3M Clean‑Trace Luminometer kan vara avstängd. Tryck och håll ned på/av-knappen
i 3 sekunder för
att slå på instrumentet. Läs avsnittet Slå på strömmen i denna bruksanvisning för mer information.
Batteriet kan vara helt urladdat. Läs avsnittet Ladda batteriet i denna bruksanvisning för mer information.
3M Clean‑Trace Luminometer kan behöva repareras. Kontakta din 3M-representant för mer information.
Använda svabbsensorn och den vertikala sensorn
Så snart mätningarna under ett 3M Clean‑Trace-test är slutförda kan du ta ut 3M Clean‑Trace-testet från
luminometerns kammare. Om ett test lämnas i kammaren på 3M Clean‑Trace Luminometer i längre än 30 sekunder
meddelas du av svabbsensorn om att avlägsna testet.
• Håll 3M Clean‑Trace Luminometer upprätt när ett test sitter i kammaren för att säkerställa korrekta resultat och
undvika att reagenser spiller ut, då detta kan skada instrumentets känsliga komponenter. Om 3M Clean‑Trace
Luminometer hålls i en vidare vinkel än 68 grader från vertikalt läge när ett test sitter i kammaren visas en
lutningssymbol
som innebär att testmätningen har avbrutits. Tryck på [OK], håll 3M Clean‑Trace Luminometer
i vertikalt läge och mät sedan testet igen.
Logga ut från 3M Clean‑Trace Luminometer
1. Tryck på Inställningar
.
2. Tryck på [Log ud]. Inloggningsskärmen visas. Läs avsnittet Logga in på 3M Clean‑Trace Luminometer i denna
bruksanvisning för mer information.
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(Svenska)

UTFÖRA TESTER AV TESTPUNKTER INOM PROVPLANER
Utföra ett ATP-test av en testpunkt inom en provplan
1. För att starta en ny körning trycker du på provplanen och sedan på [Ny testkörning...].
• Om ingen provplan visas trycker du på Bläddra uppåt
listan, för att visa ytterligare provplaner.

eller Bläddra nedåt

, eller sveper uppåt eller nedåt i

Om du vill starta om en provplan som inte har slutförts trycker du istället på provplanen och sedan på startdatumet
och -tiden då du vill starta om planen.
eller Bläddra nedåt

• Om ett startdatum och -tid inte visas trycker du på Bläddra uppåt
eller nedåt i listan.

, eller sveper uppåt

• Listvyn visas, i vilken du kan se testpunkterna som ingår i provplanen samt antalet testpunkter i vardera
resultatkategori:
Totalt antal
testpunkter

Antal i

Antal i

Antal i

Godkänt-

Försiktighets-

kategorin

Ej godkänt-

kategorin

kategorin

• För att välja en testtyp trycker du på [Testtyper] och trycker sedan på testtypen som ska utföras.
2. För att välja en testpunkt som ska testas trycker du på önskad testpunkt.
• Du kan testa testpunkterna i ordningsföljd, eller i annan valfri ordning.
• Om en testpunkt inte visas trycker du på Bläddra uppåt
nedåt i listan, för att visa ytterligare testpunkter.

eller Bläddra nedåt

• Om du vill visa en annan testpunkt trycker du på Nästa testpunkt
testpunkt visas.

, eller sveper uppåt eller

eller Föregående testpunkt

• För att visa en bild och en beskrivning av testpunkten trycker du på informationssymbolen
namn. Tryck på Tillbaka för att återgå till föregående skärm.

tills önskad

intill testpunktens

3. Följ 3M Clean‑Trace-testernas bruksanvisning. Samla in ett prov, aktivera testet och skaka om det i minst
5 sekunder.
a. Öppna 3M Clean‑Trace Luminometer genom att trycka på ventillocket. För sedan in det aktiverade testet i
kammaren. Håll 3M Clean‑Trace Luminometer upprätt när ett test sitter i kammaren för att säkerställa korrekta
resultat och undvika att reagenser spiller ut, då detta kan skada instrumentets känsliga komponenter.
b. Tryck på [Start]
höger.

för att påbörja mätningen. En förloppsindikator

visas och fylls på från vänster till

c. Testresultatet visas och lagras i minnet så att det kan synkroniseras med 3M Clean‑Trace Hygiene Management
Software. Resultatet tolkas även enligt dina angivna gränser för godkänt/ej godkänt och visas på skärmen som
, FÖRSIKTIGHET
eller EJ GODKÄNT .
GODKÄNT
d. För att avlägsna 3M Clean‑Trace-testet från 3M Clean‑Trace Luminometer trycker du på ventillocket, greppar
testets överdel och drar det uppåt. Följ kasseringsanvisningarna i 3M Clean‑Trace-testets bruksanvisning.
4. Om du vill testa ytterligare en testpunkt trycker du på Nästa testpunkt
testpunkt visas.
• Om du istället vill göra ett omtest trycker du på [Testa igen]

eller Föregående testpunkt

och sedan på [Start]

• Eller om du vill visa en lista över testpunkter trycker du på [Listvy]

tills önskad

.

.

Utföra ett omtest av en ATP-testpunkt med teststatus Försiktighet eller Ej godkänt innan ytterligare testpunkter
analyseras
1. Innan du fortsätter med en annan testpunkt ska du följa bruksanvisningen till 3M Clean‑Trace-testet avseende att
samla in ett prov, aktivera testet och skaka om det i minst 5 sekunder.
2. Öppna 3M Clean‑Trace Luminometer genom att trycka på ventillocket. För sedan in det aktiverade testet i
kammaren. Håll 3M Clean‑Trace Luminometer upprätt när ett test sitter i kammaren för att säkerställa korrekta
resultat och undvika att reagenser spiller ut, då detta kan skada instrumentets känsliga komponenter.
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3. Tryck på [Testa igen]
och sedan på [Start]
och fylls på från vänster till höger.

(Svenska)

för att påbörja mätningen. En förloppsindikator

visas

4. Testresultatet visas och lagras i minnet så att det kan synkroniseras med 3M Clean‑Trace Hygiene Management
Software. Resultatet tolkas även enligt dina angivna gränser för godkänt/ej godkänt och visas på skärmen som
, FÖRSIKTIGHET
eller EJ GODKÄNT .
GODKÄNT
5. För att avlägsna testet från 3M Clean‑Trace Luminometer trycker du på ventillocket, greppar testets överdel och
drar det uppåt. Följ kasseringsanvisningarna i 3M Clean‑Trace-testets bruksanvisning.
Utföra ett omtest av en ATP-testpunkt med teststatus Försiktighet eller Ej godkänt efter att ytterligare testpunkter
analyseras
För att välja testpunkten som du utför ett omtest av inom samma provplan trycker du på Nästa eller Föregående .
• Om du istället vill använda en annan provplan trycker du på Hem
du på datum och tidpunkt för körningen.
• Eller så trycker du på Bläddra nedåt
omtest av.

eller Bläddra uppåt

, sedan på provplanen och därefter trycker
och sedan på testpunkten som du vill utföra ett

1. Följ bruksanvisningen till 3M Clean‑Trace-testet avseende att samla in ett prov, aktivera testet och skaka om det i
minst 5 sekunder.
2. Öppna 3M Clean‑Trace Luminometer genom att trycka på ventillocket. För sedan in det aktiverade testet i
kammaren. Håll 3M Clean‑Trace Luminometer upprätt när ett test sitter i kammaren för att säkerställa korrekta
resultat och undvika att reagenser spiller ut, då detta kan skada instrumentets känsliga komponenter.
och sedan på [Start]
3. Tryck på [Testa igen]
och fylls på från vänster till höger.

för att påbörja mätningen. En förloppsindikator

visas

4. Testresultatet visas på skärmen och lagras i minnet så att det kan synkroniseras med 3M Clean‑Trace Hygiene
Management Software. Resultatet tolkas även enligt dina angivna gränser för godkänt/ej godkänt och visas på
, FÖRSIKTIGHET
eller EJ GODKÄNT .
skärmen som GODKÄNT
5. För att avlägsna testet från 3M Clean‑Trace Luminometer trycker du på ventillocket, greppar testets överdel och
drar det uppåt. Följ kasseringsanvisningarna i 3M Clean‑Trace-testets bruksanvisning.
Utföra ett visuellt inspektionstest av en testpunkt inom en provplan
1. För att starta en ny körning trycker du på provplanen och sedan på [Ny testkörning...].
• Om ingen provplan visas trycker du på Bläddra uppåt
listan, för att visa ytterligare provplaner.

eller Bläddra nedåt

, eller sveper uppåt eller nedåt i

Om du vill starta om en provplan som inte har slutförts trycker du istället på provplanen och sedan på startdatumet
och -tiden då du vill starta om planen.
• Om ingen provplan visas trycker du på Bläddra uppåt
listan, för att visa ytterligare provplaner.

eller Bläddra nedåt

, eller sveper uppåt eller nedåt i

• Listvyn visas, i vilken du kan se testpunkterna som ingår i provplanen samt antalet testpunkter i vardera
resultatkategori:
Totalt antal
testpunkter

Antal i

Antal i

Godkänt-

Försiktighets-

kategorin

kategorin

Antal i

Ej godkäntkategorin

• För att välja en testtyp trycker du på [Testtyper] och trycker sedan på testtypen som ska utföras.
2. För att välja en testpunkt som ska testas trycker du på önskad testpunkt.
• Om en testpunkt inbegriper ett ATP-test och ett visuellt inspektionstest så visas det visuella inspektionstestet
direkt efter ATP-testet.
• Du kan testa testpunkterna i ordningsföljd, eller i annan valfri ordning.
• Om en testpunkt inte visas trycker du på Bläddra uppåt
nedåt i listan, för att visa ytterligare testpunkter.
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eller Bläddra nedåt

, eller sveper uppåt eller
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• Om du vill visa en annan testpunkt trycker du på Nästa testpunkt
testpunkt visas.

(Svenska)

eller Föregående testpunkt

tills önskad

intill testpunktens

• För att visa en bild och en beskrivning av testpunkten trycker du på informationssymbolen
namn. Tryck på [Tillbaka] för att återgå till föregående skärm.
• Tryck på [Godkänt] för ett Godkänt resultat eller på [Ej godkänt] för ett Ej godkänt resultat.
• Om du valde Godkänt visas skärmen Godkänt

. Om du valde Ej godkänt visas skärmen Ej godkänt

• Om du vill göra om ett test trycker du på [Testa igen]

och sedan på [Start]

.

.

. Skärmen Lägg till
• Om du vill lägga till en kommentar i resultatet trycker du på Lägg till kommentar
kommentar och eventuella tidigare tillagda kommentarer visas. Tryck på [Lägg till kommentarer] och tryck sedan
på kommentaren som ska läggas till. Tryck på [OK]. Tryck på [Tillbaka]. Om du inte vill lägga till en kommentar
trycker du på [Tillbaka] för att återgå till föregående skärm.
eller Föregående testpunkt

3. Om du vill testa ytterligare en testpunkt trycker du på Nästa testpunkt
testpunkt visas.
• Om du istället vill göra ett omtest trycker du på [Testa igen]

och sedan på [Start]

• Eller om du vill visa en lista över testpunkter trycker du på Listvy

tills önskad

.

.

Mäta temperatur eller pH hos en testpunkt inom en provplan
1. För att starta en ny körning trycker du på provplanen och sedan på [Ny testkörning...].
• Om ingen provplan visas trycker du på Bläddra uppåt
listan, för att visa ytterligare provplaner.

eller Bläddra nedåt

, eller sveper uppåt eller nedåt i

• Om du vill starta om en provplan som inte har slutförts trycker du på provplanen med startdatumet och -tiden
eller Bläddra nedåt
för att visa
som önskas. Om provplanen inte visas trycker du på Bläddra uppåt
namnen på ytterligare provplaner.
• Listvyn visas, i vilken du kan se testpunkterna som ingår i provplanen samt antalet testpunkter i vardera
resultatkategori:
Totalt antal
testpunkter

Antal i

Antal i

Antal i

Godkänt-

Försiktighets-

kategorin

kategorin

Ej godkäntkategorin

• För att välja en testtyp trycker du på [Testtyper] och trycker sedan på testtypen som ska utföras. Tryck på [Klar].
2. För att välja en testpunkt som ska testas trycker du på önskad testpunkt.
• Om en testpunkt inbegriper ett ATP-test och en temperatur- och pH-mätning så visas temperatur- och pHmätningen direkt efter ATP-testet.
• Du kan testa punkter inom provplanen i ordningsföljd, eller i annan valfri ordning. Den första testpunkten i
provplanen visas på skärmen. Om du vill testa en annan testpunkt trycker du på Nästa testpunkt tills önskad
testpunkt visas. Du kan visa en föregående testpunkt genom att trycka på Föregående testpunkt .
• För att visa en bild och en beskrivning av testpunkten trycker du på informationssymbolen
namn. Tryck på [Tillbaka] för att återgå till föregående skärm.

intill testpunktens

3. Tryck på fältet. Använd det numeriska tangentbordet för att ange resultatet av temperaturtestet eller pH-testet.
4. Testresultatet visas och lagras i minnet så att det kan synkroniseras med 3M Clean‑Trace Hygiene Management
Software. Resultatet tolkas även enligt dina angivna gränser för godkänt/ej godkänt och visas på skärmen som
eller EJ GODKÄNT .
GODKÄNT
. Skärmen Lägg
• Om du vill lägga till en kommentar i resultatet trycker du på symbolen Lägg till kommentar
till kommentar och eventuella tidigare valda kommentarer visas. Tryck på [Lägg till kommentarer] och tryck
sedan på kommentaren som ska läggas till. Tryck på [OK]. Tryck på [Tillbaka].
• Om du inte vill lägga till en kommentar trycker du på Tillbaka
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för att återgå till föregående skärm.
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5. Om du vill testa ytterligare en testpunkt trycker du på Nästa testpunkt
testpunkt visas.
• Om du istället vill göra ett omtest trycker du på [Testa igen]

eller Föregående testpunkt

och sedan på [Start]

• Eller om du vill visa en lista över testpunkter trycker du på Listvy

(Svenska)
tills önskad

.

.

Lägga till valfria kommentarer i ett ATP-test med resultatet Försiktighet eller Ej godkänt
1. Om du vill visa eller lägga till kommentarer i det visade testresultatet trycker du på Lägg till kommentar
Skärmen Lägg till kommentar och eventuella tidigare valda kommentarer visas.

.

2. Tryck på [Lägg till kommentarer] och tryck sedan på kommentaren som ska läggas till. Tryck på [OK]. Tryck på
[Tillbaka].
3. Om du inte vill lägga till en kommentar trycker du på [Tillbaka]

för att återgå till föregående skärm.

Ändra temperatur- eller pH-mätning hos en testpunkt inom en provplan
1. För att välja testpunkten som du vill utföra ett omtest av inom samma provplan trycker du på Nästa
Föregående .
2. Om du vill använda en annan provplan trycker du på Hem
och tidpunkt för körningen.
3. Tryck på Bläddra nedåt

eller Bläddra uppåt

eller

, sedan på provplanen och därefter trycker du på datum

och tryck sedan på testpunkten som du vill utföra ett omtest av.

4. Använd det numeriska tangentbordet för att ange resultatet av temperaturtestet eller pH-testet.
• Testresultatet visas och lagras i minnet så att det kan synkroniseras med 3M Clean‑Trace Hygiene Management
Software. Resultatet tolkas även enligt dina angivna gränser för godkänt/ej godkänt och visas på skärmen som
, FÖRSIKTIGHET
eller EJ GODKÄNT .
GODKÄNT
• Om du vill lägga till en kommentar i resultatet trycker du på symbolen Lägg till kommentar
tidigare valda kommentarer visas.

. Eventuella

• Tryck på [Lägg till kommentarer].
• Tryck på kommentaren. Tryck på [OK]. Tryck på [Tillbaka].
Gå vidare till en annan testpunkt inom samma provplan
1. För att gå vidare till nästa testpunkt inom en provplan trycker du på Nästa . Namnet på nästa testpunkt i
provplanen visas. Tryck på Nästa igen för att gå till nästkommande testpunkt i provplanen tills du når den sista
testpunkten inom provplanen.
2. För att gå till en föregående testpunkt i provplanen trycker du på Föregående . Namnet på föregående testpunkt i
provplanen visas. Tryck på Föregående igen för att gå till föregående testpunkt i provplanen tills du når den första
testpunkten inom provplanen.
3. När önskad testpunkt visas ska du följa anvisningarna under avsnittet Utföra ett ATP-test av en testpunkt inom en
provplan i denna handbok. Börja med steg 5 i avsnittet.
Gå vidare till en annan testpunkt inom en annan provplan
1. Tryck på Hem
för att gå till skärmen Provplan.
2. Om du vill utföra ett ATP-test av en testpunkt inom en provplan som du redan har påbörjat trycker du på provplanen
eller Bläddra nedåt
,
med önskat startdatum och -tid. Om provplanen inte visas trycker du på Bläddra uppåt
eller sveper uppåt eller nedåt i listan, för att visa ytterligare provplaner.
3. För att gå vidare till nästa testpunkt inom en provplan trycker du på Nästa . Namnet på nästa testpunkt i
provplanen visas. Tryck på Nästa igen för att gå till nästkommande testpunkt i provplanen tills du når den sista
testpunkten inom provplanen.
4. För att gå till en föregående testpunkt i provplanen trycker du på Föregående . Namnet på föregående testpunkt i
provplanen visas. Tryck på Föregående igen för att gå till föregående testpunkt i provplanen tills du når den första
testpunkten inom provplanen.
5. När önskad testpunkt visas ska du följa anvisningarna under avsnittet Utföra ett ATP-test av en testpunkt inom en
provplan i denna handbok. Börja med steg 5 i avsnittet.
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Visa testresultat
1. Gå till skärmen Provplan genom att trycka på Resultat

(Svenska)

.

2. Om du vill visa resultat som har teststatusen Ej godkänt trycker du på [Ej godkända tester]. Om du vill visa de
senaste resultaten trycker du på [Senaste test]. Om du vill visa resultaten inom den valda provplanen trycker du på
[Provplan].
3. Testresultaten är färgkodade: röd indikerar ej godkända resultat, gul står för försiktighetsresultat och grön för
godkända resultat. Visningen innehåller även namnet på provplanen, namnet på testpunkten, datum och tidpunkt för
testet samt namnet på personen som utförde testet.
4. För att visa ytterligare testresultat trycker du på Bläddra nedåt
upp och ned genom att svepa på pekskärmen.

eller Bläddra uppåt

Konfigurera en anpassad testtyp av en testpunkt inom en provplan
Om ingen provplan visas trycker du på Bläddra uppåt
eller Bläddra nedåt
för att visa ytterligare provplaner.

. Du kan även bläddra

, eller sveper uppåt eller nedåt i listan,

• Om du vill starta om en provplan som inte har slutförts trycker du på provplanen med startdatumet och -tiden
som önskas. Om provplanen inte visas trycker du på Bläddra uppåt
eller Bläddra nedåt
för att visa
namnen på ytterligare provplaner.
• Listvyn visas, i vilken du kan se testpunkterna som ingår i provplanen samt antalet testpunkter i vardera
resultatkategori:
Totalt antal
testpunkter

Antal i

Antal i

Antal i

Godkänt-

Försiktighets-

kategorin

kategorin

Ej godkäntkategorin

• För att välja en testtyp trycker du på [Testtyper] och trycker sedan på testtypen som ska utföras. Tryck på [Klar].
1. För att välja en testpunkt som ska testas trycker du på önskad testpunkt.
• Om en testpunkt inbegriper ett ATP-test och en anpassad testtyp så visas den anpassade testtypen direkt efter
ATP-testet.
• Du kan testa punkter inom provplanen i ordningsföljd, eller i annan valfri ordning. Den första testpunkten i
provplanen visas på skärmen. Om du vill testa en annan testpunkt trycker du på Nästa testpunkt tills önskad
testpunkt visas. Du kan visa en föregående testpunkt genom att trycka på Föregående testpunkt .
• För att visa en bild och en beskrivning av testpunkten trycker du på informationssymbolen
namn. Tryck på [Tillbaka] för att återgå till föregående skärm.

intill testpunktens

2. Tryck på den gråa raden som visas under testtypen. Tryck på [Ange värde]. Använd det numeriska tangentbordet för
och anger sedan den
att ange testresultatet. Om du anger en felaktig siffra trycker du på backstegstangenten
rätta siffran. Tryck på [Klar].
3. Testresultatet visas på skärmen och lagras i minnet så att det senare kan synkroniseras med 3M Clean‑Trace
Hygiene Management Software. Testresultatet tolkas även enligt de angivna gränserna för godkänt/ej godkänt och
, FÖRSIKTIGHET
eller EJ GODKÄNT .
resultatstatusen visas på skärmen som GODKÄNT
4. Nästa testpunkt i den valda provplanen visas på skärmen. Du kan upprepa processen från steg 5 och vidare om du
vill ange ett testresultat för testpunkten som visas på skärmen.
Utföra ett omtest av en anpassad testtyp
1. För att välja testpunkten som du vill utföra ett omtest av trycker du på Nästa eller Föregående . Om du
vill använda en annan provplan trycker du på Hem
och sedan på Nästa eller Föregående för att gå till
testpunkten som ska testas om.
a. För att visa en bild och en beskrivning av testpunkten trycker du på informationssymbolen
namn. Tryck på Tillbaka för att återgå till föregående skärm.

intill testpunktens

2. Tryck på fältet. Använd det numeriska tangentbordet för att ange testresultatet. Om du anger en felaktig siffra
och anger sedan den rätta siffran. Tryck på [Klar].
trycker du på backstegstangenten
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(Svenska)

3. Testresultatet visas på skärmen och lagras i minnet så att det kan synkroniseras med 3M Clean‑Trace Hygiene
Management Software. Resultatet tolkas även enligt dina angivna gränser för godkänt/ej godkänt och visas på
skärmen som GODKÄNT
, FÖRSIKTIGHET
eller EJ GODKÄNT .

UTFÖRA TESTER AV OPLANERADE TESTPUNKTER
Utföra ett oplanerat ATP-test
1. Tryck på [Oplanerat test] .
För att starta en ny körning trycker du på [Ny testkörning...].
• Om du istället vill starta om en körning av oplanerade tester som inte har slutförts trycker du på startdatumet och
-tiden för önskad omstart.
2. Tryck på Välj testtyp

och tryck sedan på önskad testtyp:

• UXL100 (yt-ATP)
• AQF100
• AQT200 (vatten, totalt)
3. Tryck på [OK].
4. Följ bruksanvisningen till 3M Clean‑Trace-testet avseende att samla in ett prov, aktivera testet och skaka om det i
minst 5 sekunder.
5. Öppna 3M Clean‑Trace Luminometer genom att trycka på ventillocket. För sedan in det aktiverade testet i
kammaren. Håll 3M Clean‑Trace Luminometer upprätt när ett test sitter i kammaren för att säkerställa korrekta
resultat och undvika att reagenser spiller ut, då detta kan skada instrumentets känsliga komponenter.
för att påbörja mätningen. En förloppsindikator
visas och fylls på från vänster
6. Tryck på [Start]
till höger. Testresultatet visas och lagras i minnet så att det kan synkroniseras med 3M Clean‑Trace Hygiene
Management Software.
7. För att avlägsna testet från 3M Clean‑Trace Luminometer trycker du på ventillocket, greppar testets överdel och
drar det uppåt. Följ kasseringsanvisningarna i 3M Clean‑Trace-testets bruksanvisning.
8. Om du vill utföra ytterligare ett oplanerat ATP-test trycker du på [Ny] och upprepar processen.
• Om du istället vill göra ett omtest trycker du på [Testa igen]

och sedan på [Start]

.

Utföra ett oplanerat visuellt inspektionstest
1. Tryck på [Oplanerat test] .
2. För att starta en ny körning trycker du på [Ny testkörning...].
Om du istället vill starta om en körning av oplanerade tester som inte har slutförts trycker du på startdatumet och
-tiden för önskad omstart.
• Om inget startdatum och -tid visas trycker du på Bläddra uppåt
eller nedåt i listan, för att visa ytterligare provplaner.
3. Tryck på Välj testtyp

eller Bläddra nedåt

, eller sveper uppåt

och sedan på [Visuell inspektion].

4. Tryck på [OK].
5. Tryck på [GODKÄNT] för ett Godkänt resultat eller på [EJ GODKÄNT] för ett Ej godkänt resultat.
. Om du valde Ej godkänt visas skärmen Ej godkänt
6. Om du valde Godkänt visas skärmen Godkänt
med symbolen Lägg till kommentar
samt [Testa igen]
.

tillsammans

7. Om du vill utföra ytterligare ett visuellt inspektionstest trycker du på [Ny].
. Skärmen Lägg till kommentar
• Om du vill lägga till en kommentar trycker du på Lägg till kommentar
samt eventuella tidigare tillagda kommentarer visas. Tryck på [Lägg till kommentarer] och tryck sedan på
kommentaren som ska läggas till. Tryck på [OK]. Tryck på [Tillbaka].
• Om du inte vill lägga till en kommentar trycker du på [Tillbaka]
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SYNKRONISERA 3M CLEAN‑TRACE LUMINOMETER MED DATORNS DATABAS

Använd programvaran Sync Manager för att påbörja en synkronisering mellan 3M Clean‑Trace Luminometer och
datorn. Läs avsnittet Använda Sync Manager i bruksanvisningen till 3M Clean‑Trace Hygiene Management Software
för mer information.
• Första gången du synkroniserar måste du använda en USB-anslutning.
• En diagnostisk kontroll utförs automatiskt när en synkronisering påbörjas.
• Om du startar en synkronisering inom mindre än 2 minuter efter att föregående synkronisering slutfördes så visas ett
varningsmeddelande. Vänta minst 2 minuter och starta sedan synkroniseringen igen.
• Om du synkroniserar en 3M Clean‑Trace Luminometer som redan innehåller andra provplaner än de som finns på
datorn som instrumentet synkroniseras med så visas ett varningsmeddelande.
o Tryck på Inställningar. Tryck på [Synkronisera]. Förloppsindikatorn visar när synkroniseringen har slutförts.
o Om du vill avbryta en synkronisering trycker du på [Hoppa över synkronisering].
o Om du vill fortsätta synkroniseringen trycker du på [Fortsätt]. Detta alternativ tar bort provplanerna och
testresultaten från 3M Clean‑Trace Luminometer och ersätter dessa med de provplaner som finns på datorn som
instrumentet för närvarande synkroniseras med.
• När 3M Clean‑Trace Luminometer synkroniseras med datorn överförs information i båda riktningar:
Skickas från datorn till 3M Clean‑Trace Luminometer:
– Användarnamn och PIN-koder.
– Provplaner och testpunkter, inklusive gränser för godkänt/ej godkänt samt bilder av de tillgängliga
testpunkterna.
– Organisationskonfigurationer, så som det antal dagar synkroniserade testresultat ska sparas.
Skickas från 3M Clean‑Trace Luminometer till datorn:
– Testresultat, inklusive datum och tid för testet, användare som utförde testet samt eventuella kommentarer.
– 3M Clean‑Trace Luminometer har tre kommunikationslägen: USB-kabel, WiFi-anslutning och Bluetoothanslutning.
Konfigurera synkronisering via en USB-anslutning
Använda anslutning via USB-kabel: anslut ena änden av USB-kabeln som levereras av 3M till USB-/strömporten och
anslut sedan den andra änden av USB-kabeln till en USB-port på datorn.
• Du måste logga in på Sync Manager för att registrera en 3M Clean‑Trace Luminometer vid det första
synkroniseringstillfället. Läs avsnittet Logga in med ditt användarnamn på Sync Manager i bruksanvisningen till 3M
Clean‑Trace Hygiene Management Software.
• 1. Tryck på [Inställningar]
[Välj].

. Tryck på [Prioriterad anslutning - (anslutningstyp)]. Tryck på [USB]. Tryck på

Konfigurera synkronisering via en Bluetooth-anslutning
• Första gången du synkroniserar måste du använda en USB-anslutning för att registrera 3M Clean‑Trace
Luminometer.
• Använda en Bluetooth-anslutning: konfigurera Bluetooth-anslutningen för 3M Clean‑Trace Luminometer. Denna
metod kräver att du använder både en 3M Clean‑Trace Luminometer och Sync Manager-programvaran samtidigt.
Sync Manager installeras på datorn av programinstallationsguiden till 3M Clean‑Trace Hygiene Management
Software. Anvisningar om hur du sammankopplar enheter via en Bluetooth-anslutning finns under avsnittet
Konfigurera en Bluetooth-anslutning i bruksanvisningen till 3M Clean‑Trace Hygiene Management Software.
Konfigurera synkronisering via en WiFi-anslutning
• Första gången du synkroniserar måste du använda en USB-anslutning för att registrera 3M Clean‑Trace
Luminometer.
• Använda en WiFi-anslutning: konfigurera tjänsten Webbservice på 3M Clean‑Trace Luminometer som sedan skickar
webbserviceinformationen som behövs för att konfigurera datorn första gången du synkroniserar med hjälp av Sync
Manager-programvaran.
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1. Håll fingret på den övre delen av skärmen i 1 sekund och svep sedan nedåt.
2. Tryck på Anslutningar
3. Tryck på WiFi

.

.

4. Slå på WiFi och välj sedan ditt WiFi-nätverk. Om WiFi-nätverket är lösenordsskyddat anger du dina
inloggningsuppgifter. Dessa uppgifter tillhandahålls av din IT-support.
5. Tryck på Tillbaka

.

6. Tryck på Inställningar

.

7. Tryck på [Prioriterad anslutning - (anslutningstyp)]
8. Tryck på [WiFi]
9. Tryck på [Installation av webbservice].
10. Kontrollera att värdnamn, gemensam serviceports nummer och gemensam serviceports nummer stämmer. Dessa
uppgifter tillhandahålls av din IT-support. Om dessa uppgifter stämmer trycker du på OK. Om de inte stämmer ska
du följa anvisningarna nedan för att uppdatera informationen.
• Tryck på [Ange värdnamn] och använd tangentbordet för att ange namnet på din webbserver. Dessa uppgifter
tillhandahålls av din IT-support.
• Du kan även hitta namnet på datorns webbserver på följande sätt:
a. Klicka på Windows-startknappen på datorn.
b. Välj Computer.
c. Välj System Properties.
d. Namnet på webbservern visas på skärmen som Full Computer Name.
e. Tryck på [Klar].
• Tryck på [Gemensam serviceports nummer] och använd tangentbordet för att ange IIS-portnumret som
avser gemensamma tjänster. Du hittar gemensam serviceports nummer på datorn som har Sync Managerprogramvaran installerad på följande sätt:
a. Klicka på Windows-startknappen på datorn.
b. Klicka på Run…
c. Skriv inetmgr i fältet Open: och klicka sedan på OK.
d. Expandera datorns namn i kolumnen Anslutningar.
e. Expandera Sites.
f. Klicka på Clean‑TraceCommonServices. Portnumret för gemensamma tjänster är det 4-siffriga nummer som
visas i fältet Browse Web Site i kolumnen Åtgärder. Detta kan exempelvis vara 9003.
g. Tryck på [Klar].
• Tryck på [Gemensam serviceports nummer] och använd tangentbordet för att ange IIS-portnumret som
avser enhetstjänster. Du hittar portnumret för enhetstjänster på datorn som har Sync Manager-programvaran
installerad på följande sätt:
a. Klicka på Windows-startknappen på datorn.
b. Klicka på Run…
c. Skriv inetmgr i fältet Open: och klicka sedan på OK.
d. Expandera datorns namn i kolumnen Anslutningar.
e. Expandera Sites.
f. Klicka på Clean‑TraceDeviceServices. Portnumret för enhetstjänster är det 4-siffriga nummer som visas
i fältet Browse Web Site i kolumnen Åtgärder. Detta kan exempelvis vara 9004.
g. Tryck på [Klar].
h. Tryck på [OK].
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• Om du vill visa den aktuella webbserviceinformationen på 3M Clean‑Trace Luminometer utan att ändra några
uppgifter trycker du på [Inställningar]
och sedan på [Installation av webbservice]. För att återgå till
Inställningar trycker du på [OK].
• Om du vill ändra anslutningstypen till WiFi ska du läsa avsnittet Ändra anslutningstyp i denna bruksanvisning.
• WiFi-programvaran för 3M Clean‑Trace Luminometer använder som standard följande portar på datorn: 9002,
9003, 9004 och 9005. Se till att dessa portar är aktiverade i ditt antivirusprogram och i brandväggen.
Ändra anslutningstyp
1. Tryck på Inställningar

.

2. Tryck på [Prioriterad anslutning - (anslutningstyp)]
3. Tryck på önskad anslutningstyp:
• USB
• WiFi
• Bluetooth
• Hoppa över synkronisering – detta val inaktiverar synkroniseringsprocessen
4. Tryck på [Välj].
Ställa in synkroniseringstidpunkt
.
1. Tryck på Inställningar
2. Tryck på [Synkroniseringstid].
3. Rotera timmes- och minuthjulen tills önskad tidpunkt är markerad.
4. Tryck på [Klar].

UTFÖRA ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Konfigurera datum och tid på 3M Clean‑Trace Luminometer
1. Håll fingret på den övre delen av skärmen i 1 sekund och svep sedan nedåt.
2. Tryck på visad datum och tid.
3. För att aktivera [Ange datum] och [Ange tid] trycker du på [Automatiskt datum och tid].
4. För att ställa in datum trycker du på [Ange datum] och roterar sedan månads-, dags- och årshjulen tills rätt datum
visas. Tryck på [Klar].
5. För att konfigurera tid trycker du på [Ange tid] och roterar sedan timmes-, minut- och AM/PM-hjulen tills rätt tid
visas. Tryck på [Klar].
6. Tryck på Tillbaka

.

Utföra en diagnostisk kontroll
1. Tryck på Inställningar
.
2. Tryck på [Diagnostisk kontroll] för att utföra samma diagnostiska kontroll som 3M Clean‑Trace Luminometer utför
automatiskt när strömmen slås på. Läs avsnittet Slå på strömmen i denna bruksanvisning för mer information.
Ändra skärmens ljusstyrka
.
1. Tryck på Inställningar
2. Tryck på [Skärmens ljusstyrka].
3. Dra reglaget till höger för att öka skärmens ljusstyrka. Dra reglaget till vänster för att sänka skärmens ljusstyrka.
Starta om 3M Clean‑Trace Luminometer
.
1. Tryck på Inställningar
2. Tryck på [Starta om enheten].
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Exportera en loggfil
1. Tryck på Inställningar.
2. För att generera en loggfil trycker du på [Exportera loggfil].
• Visa loggfilen:
a. Anslut 3M Clean‑Trace Luminometer till datorn via USB-kabeln.
b. Bläddra till 3M Clean‑Trace\Luminometer Main Storage\Logs.
c. Använd Microsoft® Notepad® för att öppna filen.
Visa programvaruversioner
.
1. Tryck på Inställningar
2. Tryck på [Om].
3. Svep i listan över programvaruversioner om du vill se den fullständiga listan.
4. Tryck på [Fortsätt].
Felsökning
Detta avsnitt beskriver hur du löser problem som kan uppstå när du använder 3M Clean‑Trace Luminometer. Kontakta
3M eller din lokala 3M-distributör om du vill ha mer information.
Problem

Trolig orsak

Lösning

Meddelande: lågt
batteri

Batteriet behöver laddas

Stäng av 3M Clean‑Trace Luminometer. Utför INTE
några tester när varning om LÅGT BATTERI visas. Anslut
laddarsladden till 3M Clean‑Trace Luminometer och till
ett strömuttag.

Meddelande:
diagnostisk
kontroll
misslyckades

Tryck på [Försök igen] för att upprepa den diagnostiska
kontrollen. Om den diagnostiska kontrollen misslyckas
igen ska du kontakta 3M eller din lokala distributör.

Felaktig svabb har
detekterats

För in ett 3M Clean‑Trace-test.

Skärmen är tom

a. Instrumentet är i viloläge

a. Tryck på uppåt-knappen på kontrollpanelen i
3 sekunder.

b. Batteriet är helt urladdat

b. Ladda om batteriet.

c. Instrumentfel

c. Kontakta 3M eller din lokala distributör.

Ingen svabb har
detekterats

För in ett 3M Clean‑Trace-test.

Resultaten är lägre a. Problem med prov/reagens
än förväntat
b. Instrumentfel

a. Gör en kontroll med ett nytt 3M Clean‑Trace-test och
kända positiva prover, exempelvis 3M™ Clean‑Trace™
Surface Positive Control eller 3M™ Clean‑Trace™
Water Positive Control.
b. Kontakta 3M eller din lokala distributör.

Meddelande:
ventillock öppet

Ventillocket var öppet när du försökte Stäng ventillocket när du har fört in ett 3M Clean‑Tracepåbörja mätningsprocessen.
test och innan du påbörjar mätningsprocessen.

Svabb kvar i
kammaren

Detta meddelande visas och en ljudvarning hörs om ett
3M Clean‑Trace-test lämnas kvar i kammaren i mer än
30 sekunder efter att en mätning har slutförts. Detta för
att påminna dig om att avlägsna testet från kammaren
efter slutförd mätning då detta kan medföra läckage i
kammaren.

Svabb känns inte
igen

För in ett 3M Clean‑Trace-test.
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Luminometern
tappades

Stäng av instrumentet och vänta i fem minuter. Starta om
luminometern. Om inget felmeddelande visas fungerar
luminometern som den ska.

Luminometern kan
ha påverkats av en
mekanisk stöt

Stäng av instrumentet och vänta i fem minuter. Starta om
luminometern. Om inget felmeddelande visas fungerar
luminometern som den ska.

Test avbrutet

Luminometern lutades under
testmätningen

Testet avbröts. Håll luminometern med ett stadigt grepp
och luta inte instrumentet mer än 68 grader från vertikalt
läge.

Synkroniseringsfel

Instrumentet är inte registrerat

Registrera instrumentet första gången du synkroniserar
det genom att logga in på Sync Manager på datorn och
sedan synkronisera luminometern. Läs avsnittet Använda
Sync Manager i bruksanvisningen till 3M Clean‑Trace
Hygiene Management Software för mer information.

Instrumentet
svarar inte

Tillfälligt programvarufel

Gör en fullständig återställning genom att trycka på
på/av-knappen i 15 sekunder. Starta instrumentet igen
genom att trycka på på/av-knappen i 3 sekunder.

Oväntat höga
testresultat

Instrumentet har tappats eller
påverkats av en fysisk stöt

Stäng av instrumentet i fem minuter och slå sedan på
strömmen igen.

Fel: 7

Problem med uppgradering av fast
program

1. Stäng av 3M Clean‑Trace Luminometer och slå sedan
på den igen.
2. Upprepa uppgraderingen av det fasta programmet.
3. Kontakta 3M eller din lokala distributör om problemet
kvarstår.

Fel: 9

Locket var öppet under mätning av
ett test

1. Stäng locket.
2. Upprepa mätningen av testet.
3. Kontakta 3M eller din lokala distributör om problemet
kvarstår.

Fel: 11
Fel: 15

Instrumentets temperatur är >40 °C

1. Använd 3M Clean‑Trace Luminometer i
omgivningstemperaturer som är lägre än eller lika med
40 °C.
2. Kontakta 3M eller din lokala distributör om problemet
kvarstår.

Fel: 12
Fel: 16

Instrumentets temperatur är < 5 °C

1. Använd 3M Clean‑Trace Luminometer i
omgivningstemperaturer som är högre än eller lika
med 5 °C.
2. Kontakta 3M eller din lokala distributör om problemet
kvarstår.

Fel: 1
Fel: 2
Fel: 4
Fel: 6
Fel: 8
Fel: 10
Fel: 13
Fel: 14
Fel: 28
Fel: 17
Fel: 31
Fel: 18–30
Fel: 33–123

1. Stäng av 3M Clean‑Trace Luminometer och slå sedan
på den igen.
2. Upprepa åtgärden med 3M Clean‑Trace Luminometer.
3. Kontakta 3M eller din lokala distributör om problemet
kvarstår.
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BILAGA

Skärmen på 3M Clean‑Trace Luminometer är laminerad, fogad och krossresistent. Den är utformad att hålla ihop i
händelse av skador.
Det är möjligt att använda 3M Clean‑Trace Luminometer med handskar. Handskar får inte vara tjockare än 4 mil
(0,11 mm) och får inte vara vävda av metalliska material.
Rengöring och sanering av 3M Clean‑Trace Luminometer
VARNING! För att minska riskerna med farlig spänning ska instrumentet alltid stängas av och kopplas ur strömuttaget
innan det rengörs.
Rengör och sanera instrumentet omedelbart om spill inträffar.
Rengör instrumentet utvändigt regelbundet en gång per månad.
Rengöring och sanering av utvändiga ytor:
1. Stäng av instrumentet genom att hålla ned på/av-knappen i 3 sekunder (1, se figuren nedan) och koppla sedan ur
USB-kabeln (2, se figuren nedan) från sidan av instrumentet.
2. Använd en engångshandduk som är lätt fuktad med ett milt sanerings-/rengöringsmedel som inte färgar av sig,
exempelvis milt handdiskmedel, för att rengöra instrumentets utsida. Vrid ur engångshandduken ordentligt så att
den är fuktig men inte droppar. Undvik USB-kabeluttaget på sidan av instrumentet när du rengör det utvändigt.
3. Använd en annan engångshandduk och upprepa proceduren med DI-vatten (destillerat eller avjoniserat vatten).
4. Låt instrumentets utvändiga ytor lufttorka i minst en timme. Anslut inte strömkabeln eller USB-kabeln igen förrän
instrumentet fått lufttorka i minst 1 timme.
5. Anslut USB-kabeln (2) och slå på instrumentet genom att hålla ned på/av-knappen i 3 sekunder (1).
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