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Oppaan käyttäminen
1. 3M™ Molekyläärisen testijärjestelmän käyttöopas on saatavilla vain sähköisessä muodossa. Voit avata käyttöoppaan
napsauttamalla valikkopalkin [Help] (Ohje) -kohtaa ja valitsemalla User Manual (Käyttöopas).
2. Napsauttamalla mitä tahansa sisällysluettelon kohtaa pääset suoraan kyseiseen kappaleeseen. Voit myös vierittää tai selata
käyttöoppaan läpi haluamaasi kappaleeseen.
3. 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmistopäivitykset koskevat myös tätä käyttöopasta, ja päivitykset tehdään siihen
automaattisesti ohjelmistopäivitysten yhteydessä.
4. Tässä käyttöoppaassa kuvataan 3M Molekulaarisen testijärjestelmän ohjelmiston käyttöä ja toimintaa ja annetaan
vaiheittaiset ohjeet toiminnoista, joita käyttäjät tekevät. Opas on järjestetty sen oletuksen mukaisesti, että käyttäjät
mieluiten etsivät sisällysluettelosta toiminnon, jonka haluavat tehdä, ja noudattavat sen jälkeen kyseistä toimintoa koskevia
vaiheittaisia ohjeita.
5. Ohjelmiston käyttöä koskevissa vaiheittaisissa ohjeissa on käytetty seuraavia tyylillisiä merkintätapoja:
a. Kursiivilla on merkitty ikkunoiden nimet.
b. Lihavoituna on merkitty täsmällinen teksti, joka näkyy ikkunassa.
c. [Lihavoituna ja hakasulkeiden sisään] on merkitty painikkeet, joita voit napsauttaa ikkunassa.

Käyttötarkoitus
3M™Molecular Detection System Testijärjestelmälaite on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä 3M™ Molekulaaristen testisettien kanssa
patogeenien nopeaa tunnistamista varten elintarvikkeista ja elintarvikevalmistuksesta saaduissa väkevöidyissä ympäristönäytteissä.
Tunnistaminen tapahtuu isotermisen monistamismenetelmän ja bioluminesenssin avulla. Ota yhteyttä viralliseen 3M Food Safety
-edustajaasi ja pyydä ajantasaista luetteloa 3M Molekulaarisista testiseteistä, jotka on dokumentoitu käytettäväksi molekulaarisen
testilaitteen kanssa. 3M ei ole suunnitellut eikä dokumentoinut 3M Molecular Detection System Testijärjestelmälaitetta käytettäväksi
muiden valmistajien molekulaaristen testien kanssa. Laite on suunniteltu ja testattu käytettäväksi ainoastaan 3M Companyn
suunnitteleman ja toimittaman virtalähteen kanssa. 3M edellyttää, että 3M Molecular Detection System Testijärjestelmälaitetta käyttävät
teknikot, jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen 3M Molecular Detection System Testiärjestelmä laitteen ja 3M Molekulaaristen
testisettien käytöstä. 3M Molecular Detection System Testijärjestelmälaite on tarkoitettu käytettäväksi näytteiden kanssa, joille on
tehty lämpökäsittely testin lyysivaiheen aikana, minkä tarkoituksena on tuhota näytteessä olevat organismit. Jos näytteitä ei ole
asianmukaisesti lämpökäsitelty testin lyysivaiheen aikana, ne saattavat muodostaa biologisen vaaratekijän, jolloin niitä EI saa
asettaa 3M Molecular Detection System Testijärjestelmälaitteeseen.
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Käyttäjän vastuu
KÄYTTÄJÄN VASTUU
Käyttäjän vastuulla on tutustua tuotteen käyttöohjeisiin ja tietoihin. Lisätietoja verkkosivuiltamme osoitteessa
www.3M.com/foodsafety tai ottamalla yhteyttä paikalliseen 3M-edustajaan tai -jälleenmyyjään.
Testausmenetelmää valitessa on tärkeää ottaa huomioon, että ulkoiset tekijät, kuten näytteenottomenetelmät, testauskäytännöt,
näytteiden valmistus, käsittely ja laboratoriotekniikat voivat vaikuttaa testituloksiin.
Käyttäjä on aina testausmenetelmää valitessaan vastuussa siitä, että hän arvioi riittävän määrän näytteitä kyseisistä elintarvikkeista ja
mikrobialtistuksista varmistamaan käyttäjän kriteerien täyttymisen.
Käyttäjän vastuulla on myös varmistaa, että testausmenetelmä ja tulokset täyttävät hänen asiakkaidensa tai toimittajiensa vaatimukset.
Kuten kaikkien testausmenetelmien kohdalla, minkä tahansa 3M Food Safety -tuotteen käytöstä saadut tulokset eivät ole takuu
matriisien tai testattujen prosessien laadusta.

Turvallisuustietoa
Sisältää tärkeitä tietoja
Lue, ymmärrä ja noudata kaikkia tässä käyttöoppaassa esitettyjä turvallisuustietoja ja -ohjeita ennen 3M Molecular Detection System
Testijärjestelmän käyttöä ja käytön aikana. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.
Huomiosanojen merkitykset
VAROITUS:
TÄRKEÄ
HUOMAUTUS:
HUOM!

Ilmaisee vaaratilanteen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos tilannetta ei
vältetä.
Ilmaisee vaaratilanteen, joka saattaa johtaa lievään tai kohtalaisen vakavaan loukkaantumiseen, jos
tilannetta ei vältetä.
Ilmaisee tilanteen, joka saattaa johtaa vain omaisuusvahinkoon, jos tilannetta ei vältetä.
Yhteenveto turvallisuustietoja sisältävistä laitteen merkinnöistä
Vaarallinen jännitetaso

Lue mukana toimitettu dokumentaatio

Kuuma pinta
Tämä laite noudattaa eurooppalaista WEEE-direktiiviä 2002/96/EY.
Tuote sisältää sähköisiä ja elektronisia komponentteja, eikä sitä siksi saa hävittää tavallisten jätteiden tapaan. Ota
selvää, mitä paikalliset toimintaohjeet määräävät sähköisten ja elektronisten komponenttien hävittämisestä.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Kierrätä laite ympäristön kontaminaation estämiseksi.
Laite sisältää kierrätettäviä osia. Kierrätykseen liittyviä lisätietoja - ota yhteyttä lähimpään 3M Service
Center -neuvojaan.
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VAROITUS
•

•

•

•

Vaarallisiin jännitetasoihin ja tulipaloon liittyvien riskien vähentämiseksi:
- Pidä virtalähde aina näkyvillä niin, että sen luokse pääsee helposti. Kytke laite pois verkkovirrasta irrottamalla pistoke
pistorasiasta.
- Käytä vain tuotteelle erityisesti tarkoitettua sähköjohtoa, joka on hyväksytty käyttömaassa.
- älä anna virtalähteen kastua.
- älä tee laitteeseen muutoksia äläkä huolla sitä itse. Vain 3M:n valtuuttama huoltohenkilöstö saa huoltaa laitetta.
- älä käytä virtalähdettä, jos kotelo on rikki.
- älä käytä laitetta, jos sähköjohto on vahingoittunut. Vain 3M:n valtuuttama huoltohenkilöstö saa huoltaa laitetta. Käytä
vain 3M:n määrittämiä varaosia.
Vähentääksesi kemikaaleille altistumiseen ja biologisiin vaaratekijöihin liittyviä riskejä, noudata seuraavia ohjeita:
-	Noudata aina laboratorioiden standardeja turvallisuuskäytäntöjä, joihin kuuluu asianmukaisten suojavaatteiden ja
silmäsuojainten käyttäminen tätä laitetta käytettäessä.
- Steriloi laite aina ennen sen palauttamista huoltoon ja ennen sen hävittämistä.
Noudata seuraavia ohjeita, jotta voit vähentää vääriin negatiivisiin tuloksiin liittyviä riskejä, joiden seurauksena
ympäristöön saattaa joutua saastunut tuote:
- aseta laite tukevalle, kuivalle ja tasaiselle pinnalle ja jätä laitteen yläpuolelle noin 30 cm tyhjää tilaa, jotta luukku mahtuu
aukeamaan.
- älä käytä laitetta, jos epäilet, että laite tai jokin sen osa on vahingoittunut.
Vähentääksesi amplimeerin saastumiseen ja vääriin positiivisiin tuloksiin liittyviä riskejä, noudata seuraavia ohjeita:
- älä avaa reagenssiputkia sen jälkeen, kun ajo on suoritettu loppuun.
- Steriloi 3M Molekyläärinen testi-instrumentti säännöllisesti 1 - 5 %:n (veteenlaimennetulla) talouskäyttöisellä
valkaisuliuoksella (ks. kohta Puhdistaminen).

TÄRKEÄ HUOMAUTUS
•

•
•

Vähentääksesi kemikaaleille altistumisesta aiheutuvia riskejä noudata seuraavia ohjeita:
- lue ja käsitä kaikki isopropanoli- ja valkaisuainepakkauksissa olevat turvallisuustiedot ja kyseisten aineiden
käyttöturvallisuustiedotteet ja noudata niitä.
Vähentääksesi ympäristön saastumiseen liittyviä riskejä:
- noudata laitteen tai sen elektronisten osien hävittämisessä voimassaolevia määräyksiä.
Vähentääksesi kuumiin pintoihin liittyviä riskejä:
- vältä suoraa kosketusta alumiiniseen kuumennuslohkon pistokkeeseen, kun se on kuuma.

HUOM!
•

Välttääksesi laitteen vahingoittumisen:
- älä puhdista laitetta asetonin tai tinnerin kaltaisilla liuottimilla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.
- puhdista laitteen ulkopinta pehmeällä liinalla ja pelkällä vedellä tai käyttämällä mietoa yleispuhdistusainetta tai
hankaamatonta puhdistusainetta.
- käytä vain näissä ohjeissa määritettyjä, suositeltuja puhdistus- ja desinfiointiaineita. Ota yhteyttä valmistajaan, jos
epäilet jonkin mainitun aineen sopivuutta laitteen jonkin osan kanssa.
- Jos laitteita käytetään muulla kuin tässä käyttöoppaassa esitetyllä tavalla, niiden suojaus saattaa heikentyä.
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Laitteen tekniset tiedot
Sähkötekniset tiedot
Malli MDS100

Spesifikaatio

Yksiköt

Jännite

24 V

VDC

Virta

2,5 A

Ampeeria

Virtalähde

Spesifikaatio

Yksiköt

Tulojännite

100 - 240 V

VAC

Taajuus

50/60 Hz

Hertsiä

Maksimi tulovirta

1,5 A

Ampeeria

Lähtöjännite

24 V

VDC

Lähtövirta

2,5 A

Ampeeria

Ympäristöolosuhteet

Käyttöolosuhteet

Yksiköt

Korkeus merenpinnasta

Maks. 2000 m

metriä

Käyttölämpötila

15 - 35

°C

Säilytyslämpötila

-10 - 60

°C

Ilman suhteellinen kosteus

30 - 80 %
kondensoitumattomana

%

Ympäristön puhtausaste
(Pollution Degree)

2

Asennusluokka (ylijännite)

II

Käyttöympäristövaatimukset

Vain sisäkäyttöön

Laitteen tekniset tiedot
Spesifikaatio

Yksiköt

Pituus

292 (11,5)

mm (in)

Leveys

213 (8,4)

mm (in)

Korkeus

96 (3,8)

mm (in)

Paino

4.3 (9,5)

Kg (lbs)

Ulkoiset liitännät

USB 2.0 tyyppi B -liitäntä
Uros 2,1 mm, ID 5,5 mm OD Jack -liitin
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Määräyksiin liittyvät tiedot
Turvallisuusstandardit

EMC-standardit

IEC/EN 61010-1, 2. painos

USA: FCC osa 15, aliosa B

UL 61010-1

Kanada: ICES-003

CAN/CSA C22.2 No. 61010-1

EEA: FI 61326

EIC 61010-2-081

Australia: AS/NZF 2064.1/2

Eurooppalaiset direktiivit

Viraston hyväksyntämerkinnät

Pienjännitedirektiivi

UL (USA)

EMC-direktiivi

C-UL

RoHS

CE

WEEE

FCC / IC

REACH-asetus

C-tick (3M-koodi on N1108)
CB Scheme -järjestelmä
CCC

FCC-tiedot
Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC-sääntöjen osan 15 mukaisten A-luokan digitaalilaitteita koskevien raja-arvojen
mukainen. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan asianmukainen suoja haitallista häirintää vastaan, kun laitetta käytetään
kaupallisessa ympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei ole asennettu tai sitä ei
käytetä käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Laitteen käyttö asuinalueella aiheuttaa
todennäköisesti haitallisia häiriöitä, jolloin käyttäjän on korjattava häiriöt omalla kustannuksellaan.

3M Molecular Detection System Testijärjestelmän ottaminen käyttöön
Pakkauksen sisältö
3M™ Molecular Detection laite MDS 100
Ulkoinen virtalähde
Ulkoisen virtalähteen liitäntäjohto/-johdot
USB-kaapeli (1)
3M™ Molecular Detection Ohjelmistolevy (1)
3M™ Speed Loader Latausalusta (1)
3M™ Molekulaarisen testijäähdytyslohkon pistoke (1)
3M™ Molekulaarisen testijäähdytyslohkon alusta (1)
3M™ Molekulaarisen testin cap/decap-työkalu – Lysis (1)
3M™ Molekulaarisen testin cap/decap-työkalu – Reagenssi (1)
Lysis-putkiteline (1)
Reagenssiputkiteline (1)
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Tietokonetta koskevat vähimmäisvaatimukset
•

Microsoft® Windows® XP, jossa Service Pack 3 (SP3) tai Microsoft® Windows® Vista, jossa Service Pack 2 (SP2) tai Microsoft®
Windows® 7 (32- tai 64-bit)
• 2.0 GHz Intel Pentium 4 tai vastaava prosessori
• 2 Gt:n RAM-muisti (3 Gt:n RAM suositeltava)
• 20 Gt vapaata levytilaa
• CD/DVD-asema
• USB 2.0
3M Molecular Detection System Testijärjestelmä perustuu Microsoft.NET Framework 4 -alustaan ja käyttää tietojen
tallentamiseen paikallista Microsoft SQL Server 2008 R2 Express -tietokantaa. Nämä osat sisältyvät 3M Molekyläärisen
testijärjestelmän ohjelmistopakettiin, ja ne voidaan asentaa ohjelmiston asennuksen yhteydessä, jollei niitä ole tietokoneessa
ennestään. Jos käytössäsi on Windows XP -tietokone, sinun on asennettava Microsoftin lisäosia ennen kuin voit asentaa
3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmiston. Osat voi ladata ilmaiseksi Microsoftin verkkosivuilta. Katso lisätietoja tämän
käyttöoppaan kohdasta Ohjelmiston asentaminen.
Vaikka Microsoft SQL 2008 R2 Express on ilmainen, sillä on tietokannan kokoa koskeva rajoitus. Ajan kuluessa tämä kokorajoitus
saattaa vaikuttaa 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmistoon. Katso lisätietoja Microsoftin verkkosivuilta.
3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto on Microsoft Windows -tietokoneohjelmasovellus, joka viestii enintään neljän (4)
3M Molekyläärisen testi-instrumentin kanssa patogeenien testaamista varten elintarvikkeissa. 3M Molekyläärisen testijärjestelmän
ohjelmisto on itsenäinen ohjelmistosovellus eikä edellytä verkkoliitäntää toimiakseen.

Laitteen purkaminen pakkauksesta ja ottaminen käyttöön
1. 3M Molekyläärinen testi-instrumentti toimitetaan kertakäyttöisessä kuljetuspakkauksessa. 3M Speed Loader Latausalusta ja
kytkentävalmiin lämmityslaitteen osat toimitetaan erillisessä laatikossa kuljetuspakkauksen sisällä.
2. Avaa kuljetuspakkaus ja ota 3M Molecular Detection System Testijärjestelmälaite lisäosineen esiin.
3. Tarkasta, että 3M Molekyläärinen testijärjestelmä ja siihen kuuluvat varusteet ovat ehjiä. Jos havaitset purkaessasi 3M Molecular
Detection System Testijärjestelmälaitetta pakkauksestaan, että se on vahingoittunut kuljetuksen aikana, tee välittömästi
kuljetusyhtiölle vahingonkorvausvaatimus ja ilmoita asiasta 3M myynti- tai huoltoedustajallesi.
4. Asenna 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto tietokoneellesi ennen 3M Molekyläärisen testi-instrumentin liittämistä
tietokoneeseen. Avaa ohjelmisto, kun asennus on valmis. Katso tämän käyttöoppaan ohjelmiston asennusta käsittelevä osa.
5.	Nosta laite kuljetuspakkauksesta ja aseta se pysyvään paikkaansa tasaiselle pinnalle.
6. Ota kytkentävalmis lämmityslaite ja 3M Speed Loader Latausalusta kuljetuspakkauksesta ja aseta ne laitteen viereen.

3M Speed Loader
Pikalataimen alusta
Kytkentävalmis
lämmityslohko
3M Molekyläärinen
testi‑instrumentti
7. Pyyhi mahdollinen pöly tai irtonainen lika instrumentin sisäpinnoilta käyttämällä kertakäyttöistä tislatulla tai deionisoidulla vedellä
kostutettua liinaa.
8. Kuivaa instrumentin sisäpinnat kuivalla kertakäyttöisellä liinalla.
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9. Anna instrumentin sisäpintojen ilmakuivua vähintään tunnin ajan. Älä kytke sähköjohtoa ja USB-kaapelia takaisin paikoilleen ennen
kuin laite on ilmakuivunut vähintään tunnin ajan.
10. Aseta kytkentävalmis lämmityslaite instrumenttiin ja kohdista kolme ruuvia niille tarkoitettuihin reikiin. Jos kytkentävalmis
lämmityslaite on suorassa samalla tasolla laitteen kanssa, se on asetettu oikein. Jos kytkentävalmis lämmityslaite on vinossa
45 astetta, se on asetettu väärinpäin, jolloin se on asetettava uudelleen niin, että se on suorassa samalla tasolla instrumentin
kanssa.

3M Speed Loader
Pikalataimen alusta

3M Molekyläärinen
testi‑instrumentti
11. Kiinnitä kytkentävalmis lämmityslaite instrumenttiin kiertämällä ruuvimeisselillä lämmityslaitteessa olevia kolmea Phillips-päistä
ruuvia neljäsosakierroksen verran myötäpäivään.

.
12. Työtason yläpuolelle on jäätävä vähintään 40,6 cm vapaata tilaa, jotta instrumentin kansi mahtuu aukeamaan ja 3M Pikalataimen
taso voidaan asettaa tai poistaa instrumentista.
13. Valitse alueellasi käytössä oleva asianmukainen ulkoisen virtalähteen liitäntäjohto ja kytke se 3M:n toimittamaan ulkoiseen
virtalähteeseen.
14. Kytke virtalähteen liitäntäjohto 3M Molekyläärisen testi-instrumentin takapaneelissa olevaan virtaliitäntään ja kytke virtalähteen
liitäntäjohdon seinäpistoke maadoitettuun vaihtovirtapistorasiaan (100 - 240 VAC +/- 10 %). Virtalähteen ja/tai virtalähteen
pistokkeen on oltava paikassa, jossa siihen pääsee helposti käsiksi, jotta sen voi tarvittaessa irrottaa nopeasti.
15. Liitä USB-kaapeli 3M Molekyläärisen testi-instrumentin takapaneelissa olevaan USB 2.0 -porttiin ja kytke kaapelin toinen pää
tietokoneen USB 2.0 -porttiin.
16. Kytke 3M Molekyläärinen testi-instrumentti päälle instrumentin takapaneelin on/off-kytkimellä.
17. Windows havaitsee uuden laitteen ja asentaa automaattisesti uuden laitteen ajuriohjelmiston. Windows 7- ja Windows Vista
-käyttöjärjestelmät edellyttävät, että hyväksyt ajuriohjelmiston asennuksen, sen sijaan Windows XP ei edellytä hyväksyntääsi.
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Ohjelmiston asentaminen
3M Molecular Detection System Testijärjestelmän ohjelmistossa on Microsoft.NET Framework 4 ja Microsoft SQL Server 2008 R2
Express. Asentaaksesi 3M Molecular Detection Ohjelmiston sinun tulee olla kirjautuneena Windows'iin Administratortunnuksilla (Järjestelmän valvoja) tai kuulua Aministrator-ryhmään.
Jos käytössäsi on Windows XP -tietokone, sinun on asennettava seuraavat Microsoftin osat ennen kuin voit asentaa
3M Molecular Detection Ohjelmiston. Osat voi ladata ilmaiseksi Microsoftin verkkosivuilta. Nämä osat ovat saatavilla
useilla kielillä ja joko 32- tai 64-bittisinä, jotta voit ladata omaan tietokoneeseesi sopivan version.
•
•
•
•
•
•

Windows XP, jossa SP3
Windows Vista, jossa SP2
Windows PowerShell 1.0
Windows PowerShell 2.0
Windows Installer 4.5
.NET Framework 3.5 SP1

Ennen kuin aloitat 3M Molecular Detection Ohjelmiston käytön, ota pois käytöstä Windows tehonhallintaominaisuudet,
kuten Sleep (nukkua) ja Hibernate (olla valmiustilassa) estääksesi ohjelman tai käynnissä olevien ajojen sulkeutumisen
vahingossa.
Älä kirjaudu ulos Windows'ista tai vaihda Windows-käyttötilejä, kun ajo on käynnissä, koska tämä keskeyttää ajon.
1. Aseta 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmistolevy tietokoneen CD/DVD-asemaan.
2. Käytä Windows Explorer'ia asemalla navigointiin ja kaksoisklikkaa 3M.Mds.exe aloittaaksesi ohjatun asennuksen.
HUOMAUTUS: Jos käyttöjärjestelmäsi on Windows Vista tai Windows 7, sinun on napsautettava 3M.Mds.exe -tiedostoa hiiren
oikealla painikkeella ja valittava Run as administrator (Suorita järjestelmänvalvojana), jotta ohjattu asennus käynnistyy.
3. Ohjattu asennusohjelma avaa 3M Molecular Detection System Setup (3M Molekyläärisen testijärjestelmän asennus) -ikkunan.
Tämän ikkunan avautuminen voi kestää muutamia minuutteja. Jatka napsauttamalla [Next] (Seuraava).
4. Lue 3M:n käyttöoikeussopimus ja hyväksy se painamalla [I Agree] (Hyväksyn) -painiketta, jonka jälkeen ohjattu asennus jatkuu.

.
5. Ohjattu asennusohjelma tarkastaa tietokoneen kokoonpanon, että se sisältää 3M Molekyläärisen testijärjestelmän edellyttämät
ohjelmisto-osat. Ensimmäisen tarkistetaan Microsoft.NET Framework 4. Jos se ei ole saatavilla, ohjattu asennus aloittaa
.NET 4 asennusprosessin. Näissä ohjeissa ei kuvata koko .NET-asennusprosessia. Jos haluat lisätietoja Microsoft.NET 4 -osan
tarkoituksesta, sisällöstä ja asennuksesta, käy http://www.microsoft.com -verkkosivulla ja hae .NET Framework 4 Standalone
Installer.
6. .NET -asennusohjelma käynnistyy Microsoft.NET Framework 4 Setup -ikkunalla.
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7. Lue Microsoft-käyttöoikeusehdot ja hyväksy ne valitsemalla I have read and accept the license terms (Olen lukenut ja
hyväksyn käyttöehdot) -ruutu. Napsauta sen jälkeen [Install] (Asenna) -painiketta.

8. Kun asennus on valmis, tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen. Tässä tapauksessa sulje ohjattu asennusohjelma, käynnistä
tietokone uudelleen ja toista vaiheet 2-4.
9. Ollessasi SQL Server -asennusnäytössä, valitse Install Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, kun haluat asentaa uuden
SQL Serverin. Katso lisätietoja Microsoft SQL Server -tuotteista ja niiden rajoituksista Microsoftin verkkosivuilta osoitteessa
http://www.microsoft.com/sqlserver.
Huomautus: Jos tietokoneessa on jo SQLMDS-palvelin (esim. jos asennat uudelleen tai päivität ohjelmistoa), valitse Use
existing SQL Server (Käytä olemassa olevaa SQL-palvelinta) ja siirry seuraavaan vaiheeseen.
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10. Kun SQL Server Installation Center -ikkuna aukeaa, valitse [New installation or add features to an existing installation] (Uusi
asennus, tai lisää ominaisuuksia olemassa olevaan asennukseen) ja napsauta [Next] (Seuraava).

.
11. Lue SQL Serverin käyttöoikeussopimus ja hyväksy se.
12. Hyväksy oletusasetuksena olevat instanssiominaisuudet (Instance Features), jaetut ominaisuudet (Shared Features) ja
hakemistopaikka napsauttamalla Feature Selection (Ominaisuuksien valinta) -ikkunassa [Next] (Seuraava). Älä jätä mitään
ominaisuutta valitsematta.

13. Hyväksy nimetty instanssi SQLMDS ja oletusasetuksena oleva juurihakemisto napsauttamalla Instance Configuration (Instanssin
asetukset) -näytössä [Next] (Seuraava).
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14. Valitse Server Configuration (Palvelimen asetukset) -näytössä SQL Server Database Engine (SQL Server -tietokantamoottori) -kohtaan
Account Name (Tilin nimi)-kenttään NT AUTHORITY\SYSTEM. Salasanaa ei tarvita. Jatka napsauttamalla [Next] (Seuraava).

	
  

15. Hyväksy oletusasetuksena oleva Windows-todennustila napsauttamalla [Next] (Seuraava). Jos on tarpeen määrittää lisää käyttäjiä,
napsauta [Add] (Lisää). Käynnistä asennus napsauttamalla seuraavassa näytössä [Next] (Seuraava). Näkyviin tulee asennuksen
etenemisnäyttö.

16. Kun asennus on suoritettu onnistuneesti loppuun, asennusohjelma näyttää valmistumisesta ilmoittavan viestin. Napsauta [Close]
(Sulje) -painiketta.
17. Kun asennus on valmis, tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen. Tässä tapauksessa sulje ohjattu asennusohjelma, käynnistä
tietokone uudelleen ja toista vaiheet 2-4.
18. Valitse SQL Server asennusnäytössä Use existing SQL Server (Käytä olemassa olevaa SQL-palvelinta ja napsauta [Next] (Seuraava).
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19. In Database Connection Settings (Tietokannan yhteysasetukset) -näytössä Server Name (Palvelimen nimi) -kohta on täytetty
automaattisesti. Tämä näyttö saattaa olla tyhjä muutaman sekunnin ajan. Hyväksy oletusasetukset napsauttamalla Next (Seuraava),
ellei sinulla ole erityistä syytä muuttaa niitä.
20. Varmista, että Server Name (Palvelimen nimi) on oikea painamalla [Test Connection] (Testaa yhteys) -painiketta. Jos testi
epäonnistuu, anna palvelimen nimeksi <Computer_Name>\SQLEXPRESS. Löydät arvon kohtaan <Computer_Name>
(<Tietokoneen_nimi>) noudattamalla seuraavia ohjeita:
a.	Napsauta Windows-työpöydän Start (Käynnistä) -painiketta.
b. Valitse My Computer (Oma tietokone).
c. Valitse View Computer Information (Näytä tietokoneen tiedot).
d. Valitse Computer Name (Tietokoneen nimi) -välilehti.
Huomautus: Jos tietokoneessa on 3M Molecular Detection Ohjelmiston tietokanta (jos esim. olet asentamassa ohjelmistoa uudelleen
tai päivittämässä sitä), Use existing database (Käytä olemassa olevaa tietokantaa) -vaihtoehto on valittuna oletusasetuksena, jolloin
ohjelma yhdistää olemassa olevaan tietokantaan ja säilyttää siellä olevat tiedot. Jos tätä vaihtoehtoa ei ole valittu ja haluat käyttää
olemassa olevaa tietokantaa, varmista, että valitset Use existing database (Käytä olemassa olevaa tietokantaa) -valintaruudun, jonka
jälkeen voit valita käytettävän Molecular Detection tietojärjestelmän tietokannan pudotusvalikosta. Jos 3M Molecular Detection
Ohjelmiston tietokanta on olemassa, mutta haluat luoda uuden tietokannan, poista valinta tästä asetuksesta. Tämä hävittää kaikki
tiedot olemassa olevasta tietokannasta, joten huolehdi, että olet tehnyt tietokannasta varmuuskopion ennen valinnan poistamista.

21. Ohjattu asennusohjelma kysyy nimeäsi ja osoitettasi. Nämä tiedot ovat pakollisia.
22. Määritä alkuperäinen Administrator (Järjestelmänvalvoja) -käyttäjä. Tämä on pakollinen. Anna kaikki alla mainitut tiedot ja napsauta
sen jälkeen [Next] (Seuraava) -painiketta. Kaikki kentät ovat pakollisia.
a. Anna järjestelmänvalvojan koko nimi Full Name -kenttään. Mikä tahansa tekstijono on sallittu.
b. Anna sisäänkirjautumisessa käytettävä käyttäjänimi User Name -kenttään. Mikä tahansa tekstijono on sallittu. Käyttäjänimi
ei ole riippuvainen isoista ja pienistä kirjaimista.
c. Anna salasana Password-kenttään. Mikä tahansa tekstijono on sallittu. Salasana erottelee pienet ja isot kirjaimet.
d. Vahvista salasana antamalla se uudestaan Confirm Password -kenttään. Password- ja Confirm Password -kenttiin
antamiesi salasanojen on oltava samat.
Huomautus: Salasanaa ei voi asennuksen jälkeen palauttaa, jos sen unohtaa. Jos unohdat salasanan, Molekyläärisen
testijärjestelmän ohjelmisto on asennettava uudelleen ja on luotava uusi tietokanta.
3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto ei aseta rajoituksia käyttäjänimille eikä salasanoille. Jos turvallisuus on tärkeää, 3M
kehottaa noudattamaan turvallisia käyttäjänimiä ja salasanoja koskevia parhaita käytäntöjä. Sekä IBM että Microsoft antaa ilmaisia
suosituksia turvallisuutta koskevista parhaista käytännöistä.Katso lisätietoja Internet-osoitteesta http://www.ibm.com/developerworks
tai http://technet.microsoft.com.
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23. Jatka napsauttamalla [Next] (Seuraava), ohjattua asennusohjelmaa.
24. Valitse oletusmuoto Run ID (Ajon tunnus) -kohtaan. Käytettävissä oleviin Run ID -oletusmuotoihin sisältyy kaikkiin senhetkinen
päivämäärä, jota seuraa luonnin järjestysnumero. Päivämäärän muoto on kaksinumeroinen kuukausi, kaksinumeroinen päivä ja
kaksi- tai neljänumeroinen vuosi. Järjestelmä luo järjestysnumeron, joka voi olla sulkeiden, väli- tai alaviivojen sisällä oleva yksi-,
kaksi- tai kolmenumeroinen luku.

25. Jatka ohjattua asennusohjelmaa napsauttamalla [Next] (Seuraava).
26. Ohjelmisto avaa näyttöön valinnaiset ja mukautettavat kentät, joilla kuvataan näytteitä. Näiden kenttien oletusarvot on lueteltu tässä
taulukossa. Voit hyväksyä oletusarvot napsauttamalla [Next] (Seuraava) Custom Fields Configuration (Mukautettavien kenttien
asetukset) -ikkunassa, tai voit muuttaa kenttiä käyttämällä saatavilla olevia vaihtoehtoja.
Huomautus: Kun asennus on suoritettu loppuun, et voi muokata näitä kenttiä Show (Näytä) -valintaa lukuun ottamatta.
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Näytekentät

Kentän nimi

Kentän
tyyppi

Field Values
(Kenttäarvot)

Show
(Näytä)

Raw (Raaka)
Processed
(Käsitelty)
Environmental
(Ympäristö)

Show (Näytä)

Kenttä 1

Näytetyyppi

Luettelo

Field 2 (Kenttä 2)

Kuvaus

Teksti

Show (Näytä)

Kenttä 3

Tuote

Teksti

Show (Näytä)

Kenttä 4

Tuotemerkki

Teksti

Show (Näytä)

Field 5 (Kenttä 5)

Eränumero

Teksti

Show (Näytä)

Kenttä 6

Linja

Teksti

Show (Näytä)

Field 7 (Kenttä 7)

Asiakas

Teksti

Show (Näytä)

27. Jos haluat tehdä muutoksia oletuskenttiin, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.
a. Valitse kenttä, jota haluat muuttaa, käyttämällä Field (Kenttä) -pudotusvalikkoa. Kenttiä on yhteensä seitsemän.
b. Kirjoita kentän nimi Field Name -kenttään.
c. Valitse kentän tyyppi Field type -pudotusvalikosta.
i. Text (Teksti) – Voit kirjoittaa tekstikenttään haluamasi vapaamuotoisen tekstin.
ii. List (Luettelo) – Kenttäarvo on valittava ennalta määritetystä luettelosta luettelokenttään.
d. Jos valitsit edellisessä vaiheessa vaihtoehdon List, anna ennalta määritetyn luettelon nimikkeet Field values (Kenttäarvot)
-kenttään. Voit lisätä kenttäarvoja Field values -luetteloon sen jälkeen kun olet napsauttanut [Next] (Seuraava) tässä
Custom Fields Definition (Mukautettavien kenttien määrittäminen) -ikkunassa ja suorittanut asennuksen loppuun.
Kenttäarvoja ei kuitenkaan voi poistaa Field values -luettelosta sen jälkeen, kun olet napsauttanut Next (Seuraava) tässä
Custom Fields Definition (Mukautettavien kenttien määrittäminen) -ikkunassa (vaihe 29 alla) ja suorittanut asennuksen
loppuun.
-kuvaketta. Tämä avaa tekstiruudun (ks. oikealla), johon
e. Lisää kenttäarvo napsauttamalla
voit antaa uuden kenttäarvon.
-kuvaketta.
f. Hyväksy antamasi kenttäarvo napsauttamalla
g. Voit tuoda valitun kentän näyttöön valitsemalla Show (Näytä) -valintaruudun tai piilottaa valitun kentän poistamalla valinnan
Show -valintaruudusta. Jos kenttä on piilotettu, sitä ei käytetä näytteen määrityksessä eikä raportin luomisessa. Tämän
valinnan voi muuttaa myös asennuksen jälkeen.
28. Toista edellä mainitut vaiheet kaikille kentille, joita haluat muuttaa.
29.	Napsauta [Next] (Seuraava) -painiketta, kun olet tehnyt haluamasi muutokset kenttiin.

16

FI (Suomenkielinen)
30. Import/Export Options (Tuonti-/vientiasetukset) -näytössä voit valita oletussijainnit tuonti- ja vientitiedostoille. Näitä voi muuttaa
myös asennuksen jälkeen Administration (Hallinta) > Import and Export Options (Tuonti- ja vientiasetukset) -valikossa.

31. Seuraavissa kolmessa näytössä ohjattu asennusohjelma kysyy kohdekansiota (Destination Folder), sovelluksen pikakuvakkeiden
(Application Shortcuts) sijaintia ja käynnistysvalikkokansiota (Start Menu Folder). Voit tarvittaessa muuttaa näiden kenttien
oletusasetuksia. Jos erityistä syytä kenttien muuttamiseen ei ole, on suositeltavaa käyttää oletusarvoja. Napsauta [Next] (Seuraava),
kun haluat siirtyä seuraavaan näyttöön.
a. Destination Folder (Kohdekansio) – Tämä on 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmistoasennuksen juurihakemisto.
b. MDS Application Shortcuts – Näillä tarkoitetaan sijainteja, joihin ohjattu asennusohjelma sijoittaa 3M Molecula Detection
Ohjelmiston pikakuvakkeet.
c. Start Menu Folder (Käynnistysvalikkokansio) – Tällä tarkoitetaan paikkaa Start (Käynnistys) -valikossa, johon ohjattu
asennusohjelma sijoittaa 3M cular Detection Ohjelmiston pikakuvakkeen.
32. Aloita asennus napsauttamalla [Install] (Asenna) Choose Start Menu Folder (Valitse käynnistysvalikkokansio) -ikkunassa.
Asennuksen etenemistä kuvaava palkki tulee näkyviin.

�
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33.	Napsauta [Finish] (Lopeta), kun ohjattu asennusohjelma avaa näyttöön Completing the 3M Molecular Detection System Setup
Wizard (3M Molecular Detection System Testijärjestelmän asennus valmis) -ikkunan.

�

3M Molecula Detection Ohjelmiston käyttäminen
Ennen kuin aloitat 3M Molecular Detection Ohjelmiston käytön ota pois käytöstä Windows tehonhallintaominaisuudet, kuten Sleep (nukkua) ja Hibernate (olla valmiustilassa) estääksesi ohjelman tai käynnissä
olevien ajojen sulkeutumisen vahingossa.
Älä kirjaudu ulos Windows'ista tai vaihda Windows-käyttötilejä, kun ajo on käynnissä, koska tämä
keskeyttää ajon.
1. Voit käynnistää 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmiston Windowsin Start (Käynnistä) -valikon kautta valitsemalla
Programs (Ohjelmat) ja sen jälkeen 3M Molecular Detection System, tai napsauttamalla kaksi kertaa
�-kuvaketta
Microsoft Windows -työpöydällä.
2. Kirjoita käyttäjänimesi User Name -kenttään ja anna salasana.
3. Jos haluat muuttaa käyttöliittymän kielen muuksi kuin oletuskielenä oleva englanti, valitse kieli Language-pudotusvalikosta.

�
Kirjautumisnäyttö
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Aloitussivun käyttäminen
1. 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto avaa Start Page (Aloitussivu) -ikkunan, kun olet kirjautunut sisään. Voit valita ja
tehdä aloitussivulla seuraavat toiminnot napsauttamalla kuvakkeiden vieressä olevaa tekstiä.
• Setup New Run – Luo uusi ajomääritys.
• Start Configured Runs – Käynnistä aiemmin määritetty ajo.
• View Run Results – Näytä aiemmin suoritetun ajon tulokset.
• Generate Reports – Luo erilaisia vakioraportteja tai hae tuloksia tietokannasta.
• Administration – Hallinnoi ja määritä 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmistoa.
• User Manual – Avaa 3M Molecular Detection Testijärjestelmän käyttöopas (tämä opas).
2. Jos haluat sulkea aloitussivun, napsauta Start Page -välilehden sulkemiskuvaketta .
3. Voit avata aloitussivun milloin tahansa.
a. Valitse valikkopalkista [View] (Näytä).
b. Valitse Start Page (Aloitussivu). Alla on kuva aloitussivusta ja sen piilotettavasta sivupalkista, päävalikosta ja tilapalkista.

�
Aloitussivu

Piilotettavan sivupalkin käyttäminen
1. Valitse valikkopalkista [View] (Näytä).
2. Valitse Sidebar Menu (Sivupalkkivalikko), kun haluat Sidebar-painikkeen näkyviin kaikkiin ruutuihin aktiivisesta välilehdestä
riippumatta. Sivupalkkivalikko on vaihtotoiminto, mikä tarkoittaa, että voit kytkeä sen, päälle valitsemalla sen, ja kytkeä pois päältä
valitsemalla sen uudelleen. Jos Sidebar Menu (Sivupalkkivalikko) -vaihtoehdon vieressä on valintamerkki, toiminto on päällä. Jos
Sidebar Menu (Sivupalkkivalikko) -vaihtoehdon vieressä ei ole valintamerkkiä, toiminto on pois käytöstä.

3. Avaa piilotettu sivupalkki viemällä kohdistin Sidebar (Sivupalkki) -painikkeen

� päälle.

4. Voit napsauttaa sivupalkissa Exit (Poistu) -painikkeen vieressä olevaa Autohide (Automaattinen piilotus) -painiketta
vaihtaa Autohide-toimintoa.
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5. Voit valita ja tehdä piilotettavan sivupalkin kautta seuraavat toiminnot napsauttamalla kuvakkeiden vieressä olevaa tekstiä.
• Setup New Run – Luo uusi ajomääritys.
• Start Configured Runs – Käynnistä aiemmin määritetty ajo.
• View Run Results – Näytä aiemmin suoritetun ajon tulokset.
• Generate Reports – Luo erilaisia raportteja näytteille, testisarjoille, ajoille ja laitteille.
• Manage Samples – Luo ja muokkaa näytemäärityksiä.
• Manage Assay Kits – Luo ja muokkaa testisarjamäärityksiä.

Valikkopalkin käyttäminen
Valikkopalkki on käytettävissä aina. Voit käyttää valikkopalkkia suorittaaksesi suurimman osan 3M Molecular Detection
System Testijärjestelmän ohjelmistotoimintoja. Kursivoidulla merkittyjen valikkokohtien käyttö on rajoitettu käyttäjille, joilla on
järjestelmänvalvojan valtuudet.
1.	Napsauta valikkokohtaa, jota haluat käyttää.
2.	Napsauta sitä avautuvan porrasvalikon kohtaa, jota haluat käyttää.
Valikkokohta
Kuvaus
File (Tiedosto)
Uusi ajo
Luo uusi ajomääritys
Open Runs…(Avaa ajot)
Hae aiemmin määritettyjä ajoja.
Load Run Template… (Lataa ajomalli)
Luo ajo tallennetusta mallista.
Tallenna ajo
Tallenna ajomääritys.
Save Run as Template… (Tallenna ajo mallina) Tallenna ajomääritys mallina.
Print… (Tulosta)
Tulosta ajomääritys.
Logout… (Kirjaudu ulos)
Kirjaudu ulos ohjelmistosta, sisäänkirjautumisnäyttö avautuu.
Exit (Lopeta)
Poistu ohjelmasta.
Hallitse
Samples… (Näytteet)
Luo ja hallitse näytemäärityksiä.
Assay Kits… (Testisarjat)
Luo ja hallitse testisarjamäärityksiä.
Raportit
Search Results…(Hae tulokset)
Raportti testituloksista, jotka on saatu useista ajoista
Samples… (Näytteet)
Raportti kaikista järjestelmään määritetyistä näytteistä
Assay Kits… (Testisarjat)
Raportti kaikista järjestelmään määritetyistä testisarjoista
Completed Runs… (Valmistuneet ajot)
Raportti kaikista onnistuneesti valmistuneista ajoista
Users… (Käyttäjät)
Raportti kaikista järjestelmään määritetyistä käyttäjistä
Instrument Self-Check Results…
Laitteen vianmääritysraportti
(Laitteen itsetarkistustulokset)
Instrument Temperature Log…
Raportti ajolämpötilalukemista
(Laitteen lämpötilaloki)
Hallinta
Users… (Käyttäjät)
Luo ja hallitse käyttäjiä.
Instruments… (Laitteet)
Hallitse tunnettuja laitteita.
Configure Fields… (Määritä kenttiä)
Muuta käyttäjän määrittämiä Sample (Näyte)- ja Assay Kit
(Testisarja) -kenttiä.
Import and Export Options…
Määritä tietojen tuontia ja vientiä koskevat asetukset
(Tuonti- ja vientiasetukset)
Audit Log… (Seurantaloki)
Raportti käyttäjätoiminnasta
Change Password… (Vaihda salasanaa)
Muuta aktiivisen käyttäjän salasanaa
Options… (Asetukset)
Järjestelmänvalvojan lisätoiminnot
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Näytä
Aloitussivu
Sivupalkki
Help (Ohje)

Näytä aloitussivu
Näytä/piilota sivupalkki

Käyttöopas

Näytä käyttöopas.

Tietoja 3M Molecular Detection -järjestelmästä

Näyttää Tietoja 3M Molecular Detection System
Testijärjestelmästä -näytön.

Tilapalkin käyttäminen
1. 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto näyttää tilapalkin ohjelmiston pääikkunan alaosassa. Tilapalkissa on kolme osaa.
Osat ovat vasemmalta oikealle lueteltuna:
1. Current user (Nykyinen käyttäjä) – Sen käyttäjän käyttäjänimi, joka on parhaillaan kirjautuneena sisään.
2. Instrument status (Instrumentin tila) – Järjestelmään parhaillaan yhdistettyjen 3M Molekylääristen testi-instrumenttien
tila. Katso lisätietoja tämän oppaan laitteiden tilavalvontaa käsittelevästä kappaleesta.
3. Status message (Tilaviesti) – Järjestelmän tietoviestit.

Ohjelmiston sulkeminen
1. Voit sulkea ohjelmiston kahdella eri tavalla.
a. Voit valita valikkopalkista [File] (Tiedosto) ja sen jälkeen Exit (Sulje).
b. Tai voit napsauttaa Close (Sulje) -painiketta .
2. Ohjelmiston sammuttaminen kirjaa nykyisen käyttäjän ulos, päättää käynnissä olevat testiajot (järjestelmä pyytää tähän
vahvistusta), asettaa kaikki liitetyt laitteet valmiustilaan ja lopettaa ohjelmiston.

Kirjautuminen ulos
1. Valitse valikkopalkista [File] (Tiedosto) ja Logout… (Kirjaudu ulos).
2. 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto avaa kirjautumisikkunan. Katso lisätietoja tämän oppaan sisäänkirjautumista
käsittelevästä kappaleesta.
3. Kirjautuminen ulos ohjelmistosta kirjaa nykyisen käyttäjän ulos, päättää käynnissä olevat testiajot (järjestelmä pyytää tähän
vahvistusta), asettaa kaikki liitetyt laitteet valmiustilaan ja palautuu kirjautumisnäyttöön.

Laitteen tilavalvonta
Voit tarkastaa laitteen tilan seuraavilla tavoilla:
•
•
•

Tarkasta laitteen tilavalon väri.
Vie kohdistin laitteen kuvakkeen päälle ohjelmiston tilapalkissa, jolloin laitteen yksityiskohtaiset tilatiedot tulevat
näkyviin. Katso alla oleva esimerkki.
Kaksoisnapsauta instrumentin kuvaketta ohjelmiston tilapalkissa tai napsauta kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja
valitse Show instrument status tab (Näytä instrumentin tilavälilehti). Yksityiskohtaisia tietoja laitteen tilasta sisältävä
uusi välilehti aukeaa. Katso alla oleva esimerkki.

Laitteen tilatyökalu -vihje
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�
Laiteen tila -välilehti
Kentän nimi

Kuvaus

Laitteen nimi

Se laitteen nimi, jonka käyttäjä on määrittänyt sille lisätessään laitteen

Laitteen tila

Laitteen senhetkinen toimintatila. Katso alla oleva toimintatilataulukko.

Kannen tila

Laitteen kannen tila (auki tai kiinni)

Lukon tila

Laitteen kannen lukon tila (lukossa tai auki)

Lämmityslohkon tila

Laitteen lämmityslohkon tila (päällä tai pois päältä)

Lähtölämpötila

Laitteen kytkentävalmiin lämmityslohkon lämpötila celsiusasteina

Kannen lämpötila

Laitteen kansilämmittimen lämpötila celsiusasteina

Viimeisen
itsetarkistuksen tulokset

Instrumentille viimeksi tehtyjen vianmääritystestien tulokset

Sarjanumero

Laitteen sarjanumero

Firmware Version

Laitteen laiteohjelmiston versionumero
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Tilan valo

Kuvake

Pois päältä
(valkoinen)

Pois päältä
(valkoinen)

Laitteen tila
Laite on valmiustilassa ja odottaa lämmitylohkon käynnistämistä testiajon suorittamista
varten. Kansi on kiinni.
TAI
Laite on vianmääritystilassa ja tekee itsetarkistusta. Kansi on kiinni.
Instrumentti on valmiustilassa ja odottaa lämmityslaitteiden käynnistämistä testiajon
suorittamista varten. Kansi on auki.
TAI
Laite on vianmääritystilassa ja tekee itsetarkistusta. Kansi on auki.
Laite on lämmitystilassa ja lämpötila nousemassa vaaditulle tasolle. Kansi on kiinni. Laite ei
ole vielä valmis ajon suorittamiseen.

Oranssi
(oranssi)

Laite on lämmitystilassa ja lämpötila nousemassa vaaditulle tasolle. Kansi on auki. Laite ei ole
vielä valmis ajon suorittamiseen.

Oranssi
(oranssi)

Laite on käyttövalmis ja lämpötila noussut vaaditulle tasolle. Kansi on kiinni. Laite on valmis
ajon suorittamiseen.

Vihreä
(vihreä)

Laite on käyttövalmis ja lämpötila noussut vaaditulle tasolle. Kansi on auki. Laite on valmis
ajon suorittamiseen.

Vihreä
(vihreä)

Laite on testitilassa ja suorittaa ajoa. Kansi on kiinni.

Sininen
(sininen)

Laite on testi valmis -tilassa, kun se on suorittanut ajon. Kansi on kiinni.

punainen
(punainen)

Laite ei läpäise automaattista itsetarkistusta ja on hylätty-tilassa.

Vilkkuva
punainen
(vilkkuva punainen)
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Hallintatietojen määrittäminen
Käyttäjät

Users (Käyttäjät) -ikkuna

Käyttäjien lisääminen
Vain käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan valtuudet, voivat lisätä käyttäjiä.
1.	Napsauta valikkopalkin kohtaa [Administration] (Hallinta) ja valitse Users…. (Käyttäjät).
2. Setup (Asetukset) -ikkuna näyttää ajantasaisen käyttäjäluettelon Users (Käyttäjät) -välilehdellä siinä järjestyksessä, jossa
käyttäjät on lisätty.
3. Lisää uusi käyttäjä napsauttamalla [Add] (Lisää) -painiketta.
4. Kirjoita uuden käyttäjän koko nimi User Full Name -kenttään. Tämä nimi näkyy 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmiston
raporteissa ja ikkunoissa. Tavallisesti annetaan käyttäjän etu- ja sukunimi. Tämä kenttä on pakollinen.
5. Kirjoita uuden käyttäjän käyttäjänimi User Name -kenttään. Tällä tarkoitetaan nimeä, jonka käyttäjä antaa User Name -kenttään
Login-kirjautumisnäytössä. Käyttäjänimi erottelee isot ja pienet kirjaimet. Tämä kenttä on pakollinen.
6. Valitse uudelle käyttäjälle rooli Role-pudotusvalikosta. Tämä kenttä on pakollinen.
• User (Käyttäjä) on tavallinen käyttäjä, joka voi määrittää ja hallita testisarjoja, näytteitä ja ajoja, suorittaa ajoja, luoda
raportteja ja tehdä rajoitettuja laitteen hallintatoimia.
• Administrator (Järjestelmänvalvoja) voi tehdä kaikkia samoja toimintoja kuin käyttäjäkin ja sen lisäksi hallita käyttäjiä,
valvoa kaikkia laitteen hallintatoimia ja muita toimintoja.
7. Kirjoita uuden käyttäjän salasana Password-kenttään. Salasana erottelee pienet ja isot kirjaimet. Kirjoittaessasi salasanaa, se
näkyy kentässä asteriskeina (*****). Tämä kenttä on pakollinen.
8. Kirjoita uuden käyttäjän salasana uudelleen Confirm password (Vahvista salasana) -kenttään. Tämä kenttä on pakollinen.
9. Tuo lisäys voimaan napsauttamalla [Apply] (Ota käyttöön) -painiketta tai napsauta [OK]-painiketta, jolloin lisäys tulee voimaan
ja ohjelma palaa Start Page (Aloitussivu) -ikkunaan.
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Käyttäjien poistaminen
Vain käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan valtuudet, voivat poistaa käyttäjiä.
1.	Napsauta valikkopalkin kohtaa Administration (Hallinta) ja valitse Instruments…. (Instrumentit).
2. Setup (Asetukset) -ikkuna näyttää aktiivisten käyttäjien luettelon Users (Käyttäjät) -välilehdellä siinä järjestyksessä, jossa
käyttäjät on lisätty.
3.	Napsauta käyttäjää, jonka haluat poistaa luettelosta. Et voi poistaa käyttäjää, joka on määrittänyt jonkin järjestelmäosan
(testisarjan, näytteen, ajon). Käyttäjät eivät voi poistaa itseään.
4.	Napsauta [Delete] (Poista) -painiketta.
5. Tuo poisto voimaan napsauttamalla [Apply] (Ota käyttöön) -painiketta tai napsauta [OK]-painiketta, jolloin poisto tulee voimaan
ja ohjelma palaa Start Page (Aloitussivu) -ikkunaan.

Käyttäjien piilottaminen
Vain käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan valtuudet, voivat piilottaa käyttäjiä. Sellaiset käyttäjät on piilotettava, jotka eivät
enää käytä 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmistoa, mutta jotka ovat aikaisemmin määrittäneet jonkin järjestelmäosan
(testisarjan, näytteen, ajon). Käyttäjän piilottaminen poistaa käyttäjänimen käyttäjänimiluettelosta, mutta jättää käyttäjän
tietokantaan. Näin voidaan hallita aktiivisia käyttäjiä ja samalla säilyttää historiatietojen eheys.
1.	Napsauta valikkopalkin kohtaa Administration (Hallinta) ja valitse Users…. (Käyttäjät).
2. Setup (Asetukset) -ikkuna näyttää aktiivisten käyttäjien luettelon Users (Käyttäjät) -välilehdellä siinä järjestyksessä, jossa
käyttäjät on lisätty. Napsauta käyttäjää, jonka haluat piilottaa.
3.	Napsauta [Hide] (Piilota) -painiketta.
4. Tuo poisto voimaan napsauttamalla [Apply] (Ota käyttöön) -painiketta tai napsauta [OK]-painiketta, jolloin poisto tulee voimaan
ja ohjelma palaa Start Page (Aloitussivu) -ikkunaan.

Salasanojen vaihtaminen
1.	Napsauta valikkopalkin kohtaa [Administration] (Hallinta) ja valitse Change Password…. (Vaihda salasanaa).
2. Change Password -ikkuna näyttää senhetkisen käyttäjän.
3. Anna käyttäjän nykyinen salasana Current Password -kenttään.
4. Anna käyttäjän uusi salasana New Password -kenttään.
5. Kirjoita käyttäjän uusi salasana uudelleen Confirm password (Vahvista salasana) -kenttään.
6.	New Password -kenttään ja Confirm Password -kenttään antamasi salasanan on oltava täsmälleen sama. Jos ne eivät ole
täsmälleen samat, näyttöön ilmestyy virheviesti. Salasana erottelee pienet ja isot kirjaimet. Kirjoittaessasi salasanaa, se näkyy
kentässä asteriskeina (*****).
7. Tuo muutos voimaan napsauttamalla [OK]-painiketta.

Käyttäjien näyttäminen
1.	Napsauta valikkopalkin kohtaa Administration (Hallinta) ja valitse Users…. (Käyttäjät).
2. Setup (Asetukset) -ikkuna näyttää aktiivisten käyttäjien luettelon Users (Käyttäjät) -välilehdellä siinä järjestyksessä, jossa
käyttäjät on lisätty. Voit tuoda aktiivisten käyttäjien lisäksi näyttöön kaikki piilotetut käyttäjät napsauttamalla Show hidden (Näytä
piilotetut) -valintaruutua.
3.	Napsauta käyttäjää, jota haluat tarkastella.
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Laitteet

�
Instruments (Laitteet) -ikkuna

Laitteen lisääminen
3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto tunnistaa käynnistyessään automaattisesti instrumentit, jotka on kytketty päälle
ja liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla. Ohjelmisto tunnistaa laitteet automaattisesti myös silloin, kun kytket ne päälle ja liität ne
tietokoneeseen USB-kaapelilla.
1.	Napsauta valikkopalkin kohtaa Administration (Hallinta) ja valitse Instruments…. (Laitteet). Administration-ikkunan
Instrument-välilehdellä näkyvät kaikki automaattisesti tunnistetut laitteet.
2. 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto tunnistaa ja hallitsee enintään neljää instrumenttia. Jos käytössä on
maksimimäärä laitteita, niiden tukemiseen saatetaan tarvita USB-keskitintä.
3. Kun 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto tunnistaa instrumentin, se hakee instrumentista sen sarjanumeron ja
tallentaa sarjanumerokenttään. Laitteen sarjanumeroa ei voi muuttaa.
4. 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto käyttää sarjanumeroa myös laitteen oletusnimenä. Laitteen nimen ja kuvauksen
voi muuttaa (alunperin tyhjiä kenttiä). Laitteen nimi ja kuvaus voivat olla vapaamuotoisia.
5. 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto alustaa instrumentin automaattisesti tunnistaessaan sen. Tunnistusketjun
määrittää pohjalla oleva Microsoft Windows -käyttöjärjestelmä. Sillä ei välttämättä ole yhteyttä erityisiin USB-portteihin. Alustus
muodostuu seuraavista vaiheista:
• Ohjelmisto luo USB-yhteyden laitteeseen.
• Ohjelmisto avaa laitteen lukituksen.
• Ohjelmisto tekee laitteelle vianmäärityksen perustestit.
• Ohjelmisto päättää mahdolliset käynnissä olevat testiajot.
• Ohjelmisto kytkee laitteen lämmityslohkon päälle.
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6. Instrumentin tilapalkki näyttää Instruments-luettelossa vain ensimmäiset neljä instrumenttia. Nämä neljä ensimmäistä näytettyä
instrumenttia eivät välttämättä ole ne neljä, jotka ovat parhaillaan viestintäyhteydessä 3M Molekyläärisen testijärjestelmän
ohjelmiston kanssa.

Laitteiden nimeäminen
Vain käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan valtuudet, voivat muokata laitteiden nimitietoja.
1.	Napsauta valikkopalkin kohtaa Administration (Hallinta) ja valitse Instruments…. (Instrumentit).
2. Administration-ikkunan Instrument-välilehdellä näkyvät kaikki automaattisesti tunnistetut laitteet.
3.	Napsauta laitetta, jonka haluat nimetä uudelleen.
4. Kirjoita nimi Name-kenttään. Laitteen nimi voi olla vapaamuotoinen. Laitteen sarjanumeroa ei voi muuttaa.
5. Ota nimi käyttöön napsauttamalla [Apply] (Ota käyttöön) -painiketta tai napsauta [OK]-painiketta, jolloin nimi tulee käyttöön ja
ohjelma palaa Start Page (Aloitussivu) -ikkunaan.

Laitteiden piilottaminen
Vain käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan valtuudet, voivat piilottaa laitteita. Sellaiset instrumentit on piilotettava, joita ei enää
käytetä 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmiston kanssa, mutta joita on aiemmin käytetty vähintään yhden ajon verran.
Laitteen piilottaminen poistaa laitteen laitteiden nimiluettelosta, mutta jättää laitteen tietokantaan. Näin voidaan hallita aktiivisia
laitteita ja samalla säilyttää historiatietojen eheys.
1.	Napsauta valikkopalkin kohtaa Administration (Hallinta) ja valitse Instruments…. (Instrumentit).
2. Administration -ikkunan Instrument-välilehdellä näkyvät kaikki automaattisesti tunnistetut laitteet.
3.	Napsauta instrumenttia, jonka haluat piilottaa.
4. Piilota laite napsauttamalla [Hide] (Piilota) -painiketta.
5. Tuo muutos voimaan napsauttamalla [Apply] (Ota käyttöön) -painiketta tai napsauta [OK]-painiketta, jolloin muutos tulee
voimaan ja ohjelma palaa Start Page (Aloitussivu) -ikkunaan.

Laitteiden järjestyksen muuttaminen
Vain käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan valtuudet, voivat muuttaa laitteiden järjestystä.
1.	Napsauta valikkopalkin kohtaa Administration (Hallinta) ja valitse Instruments…. (Instrumentit).
2. Administration -ikkunan Instrument-välilehdellä näkyvät kaikki automaattisesti tunnistetut laitteet.
3.	Napsauta instrumenttia, jonka haluat siirtää toiseen kohtaan luettelossa.
4. Jos haluat siirtää valitun laitteen luettelossa yhden portaan ylemmäksi, napsauta [Up] (Ylös) -painiketta, tai jos haluat siirtää
valitun laitteen luettelossa yhden portaan alaspäin, napsauta [Down] (Alas) -painiketta.
5. Tuo muutos voimaan napsauttamalla [Apply] (Ota käyttöön) -painiketta tai napsauta [OK]-painiketta, jolloin muutos tulee
voimaan ja ohjelma palaa Start Page (Aloitussivu) -ikkunaan.
6. Laitteen tilapalkki näyttää laitevälilehdellä vain ensimmäiset neljä liitettyä laitetta.

Laitteiden poistaminen
Vain käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan valtuudet, voivat poistaa laitteita.
1.	Napsauta valikkopalkin kohtaa Administration (Hallinta) ja valitse Instruments…. (Instrumentit).
2. Administration -ikkunan Instrument-välilehdellä näkyvät kaikki automaattisesti tunnistetut laitteet.
3.	Napsauta instrumenttia, jonka haluat poistaa luettelosta. Et voi poistaa käytössä olevaa laitetta, etkä laitetta, jota on käytetty
aiemmin vähintään yhden ajon verran.
4.	Napsauta [Delete] (Poista) -painiketta.
5. Tuo poisto voimaan napsauttamalla [Apply] (Ota käyttöön) -painiketta tai napsauta [OK]-painiketta, jolloin poisto tulee voimaan
ja ohjelma palaa Start Page (Aloitussivu) -ikkunaan.
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Laitteen näyttäminen
Kaikki käyttäjät voivat tarkastella laitteita.
1.	Napsauta valikkopalkin kohtaa Administration (Hallinta) ja valitse Instruments…. (Instrumentit).
2. Administration -ikkunan Instrument-välilehdellä näkyvät kaikki automaattisesti tunnistetut laitteet. Voit tuoda kaikki piilotetut
laitteet näyttöön napsauttamalla Show hidden (Näytä piilotetut) -valintaruutua. Laitteen tilapalkki näyttää laitevälilehdellä vain
ensimmäiset neljä liitettyä laitetta.

Kenttien määrittäminen

Vain käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan valtuudet, voivat määrittää kenttiä.
1. 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmistossa on seitsemän näytekenttää, joita käyttäjä voi määrittää. Käyttäjä määrittää nämä
seitsemän näytekenttää (sarakkeen otsikot) ohjelmiston asennuksen aikana.
• Kenttien nimiä eikä kenttätyyppejä ei voi muuttaa sen jälkeen, kun ne on määritetty asennuksen aikana.
• Kenttätyyppien (Field Type) List (Luettelo) -arvoja ja Enable (Ota käyttöön) -valintaruutuja voi muuttaa asennuksen jälkeen.
2.	Napsauta valikkopalkin kohtaa Administration (Hallinta) ja valitse Configure Fields… (Määritä kenttiä).
3. Configure Fields (Määritä kenttiä) -välilehdellä näkyvät nykyiset kenttien nimet, kenttätyypit ja valintaruutu kentän käyttöönottoa
varten.
4. Voit lisätä uuden arvon luettelon kenttätyyppiin:
-merkkiä.
a.	Napsauta pudotusvalikon valitsimen vieressä olevaa �
b. Anna luetteloon uusi arvo, kuten kuvassa 21 esitetään. Uusi arvo voi olla vapaamuotoinen teksti.
c. Paina [Enter]-näppäintä tai
napsauta -merkkiä.
d. Tuo lisäys voimaan napsauttamalla [Apply] (Ota käyttöön) -painiketta tai napsauta [OK]-painiketta, jolloin lisäys tulee
voimaan ja ohjelma palaa Start Page (Aloitussivu) -ikkunaan.
5. Et voi poistaa arvoa luettelon kenttätyypistä.
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6. Voit ottaa kentän nimen käyttöön ja saada sen näkyviin Setup (Asetukset) -ikkunan Sample (Näyte) -välilehdellä, tai voit poistaa
kentän nimen käytöstä, jolloin se ei näy Setup (Asetukset) -ikkunan Sample (Näyte) -välilehdellä.
a. Voit ottaa kentän nimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä napsauttamalla Enabled (Käytössä) -sarakkeen valintaruutua.
)
(
b. Tuo muutos voimaan napsauttamalla [Apply] (Ota käyttöön) -painiketta tai napsauta [OK]-painiketta, jolloin muutos
tulee voimaan ja ohjelma palaa Start Page (Aloitussivu) -ikkunaan.
7. Alla on esitetty esimerkki kentän määrittämisestä. Tässä esimerkissä arvo "Another Sample Type" (Muu näytetyyppi) on lisätty
Sample Type (Näytetyyppi) -pudotusluetteloon. Huomaa, että kentät, joita ei ole otettu käyttöön, on piilotettu Samples (Näytteet)
-ikkunassa.

Uuden arvon lisääminen luetteloon�

Uusi näytetyyppi ja käytöstä poistetut kentät
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Kentän muuttamisen vaikutukset Sample Setup (Näytteen asetukset) -välilehden näytteisiin (Samples)

Samples (Näytteet) -ikkuna
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Näytteiden lisääminen
1.	Näytteet ovat elintarvike- tai ympäristönäytteitä, joista testaat patogeenien läsnäoloa.
2.	Napsauta valikkopalkin kohtaa Manage (Hallitse) ja valitse Samples… (Näytteet) Voit myös valita sivupalkin kohdan Manage
Samples (Hallitse näytteitä) tai Samples (Näytteet) -välilehden, jos Manage-ikkuna on jo avoinna. Voit myös tuoda näytetietoja.
Katso lisätietoja tämän oppaan näytteiden tuomista ja viemistä käsittelevästä kappaleesta.
3. Setup (Asetukset) -ikkuna näyttää Samples (Näytteet) -välilehdellä luettelon nykyisistä näytetunnuksista (Sample ID) sekä
jokaisen näytetunnuksen mukautetut kenttäarvot.
4.	Napsauta Add (Lisää) -painiketta, kun haluat lisätä uuden rivin näytetunnusluettelon loppuun.
5. Kirjoita uusi näytetunnus uuden rivin Sample ID -sarakkeeseen. Näytetunnus on pakollinen, ja sen on oltava ainutlaatuinen.
6. Anna mukautettavien kenttien arvot uudelle riville kutakin mukautettavaa kenttää vastaavaan sarakkeeseen. Mukautettavat
kentät ovat valinnaisia. Sample Type (Näytetyyppi) -kenttä on luettelokenttä, muut mukautettavat kentät ovat tekstikenttiä.
7. Tuo lisäys voimaan napsauttamalla [Apply] (Ota käyttöön) -painiketta tai napsauta [OK]-painiketta, jolloin lisäys tulee voimaan
ja ohjelma palaa Start Page (Aloitussivu) -ikkunaan.

Näytteiden muokkaaminen
Vain käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan valtuudet, voivat hallita näytteitä. Voit muokata näytteitä vain, jos niitä ei ole koskaan
käytetty ajossa.
1.	Napsauta valikkopalkin kohtaa Manage (Hallitse) ja valitse Samples… (Näytteet) Voit myös valita sivupalkin kohdan Manage
Samples (Hallitse näytteitä) tai Samples (Näytteet) -välilehden, jos Manage-ikkuna on jo avoinna.
2. Setup (Asetukset) -ikkuna näyttää Samples (Näytteet) -välilehdellä luettelon nykyisistä näytetunnuksista (Sample ID) sekä
jokaisen näytetunnuksen mukautetut kenttäarvot.
3.	Napsauta kenttää (Sample ID (Näytetunnus), Sample Type (Näytetyyppi) tai mukautettava kenttä), jota haluat muokata. Käytä
tarvittaessa pystysuuntaista vierityspalkkia, jotta saat lisää näytteitä näkyviin.
4. Tee muutokset kenttään, jota haluat muokata. Näytetunnus on pakollinen, ja sen on oltava ainutlaatuinen. Mukautettavat kentät
ovat valinnaisia. Sample Type (Näytetyyppi) -kenttä on luettelokenttä, muut mukautettavat kentät ovat tekstikenttiä.
5. Tuo muutos voimaan napsauttamalla [Apply] (Ota käyttöön) -painiketta tai napsauta [OK]-painiketta, jolloin muutos tulee
voimaan ja ohjelma palaa Start Page (Aloitussivu) -ikkunaan.

Näytteiden poistaminen
Vain käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan valtuudet, voivat hallita näytteitä. Voit poistaa näytteitä vain, jos niitä ei ole koskaan
käytetty ajossa.
1.	Napsauta valikkopalkin kohtaa Manage (Hallitse) ja valitse Samples… (Näytteet) Voit myös valita sivupalkin kohdan Manage
Samples (Hallitse näytteitä) tai Samples (Näytteet) -välilehden, jos Manage-ikkuna on jo avoinna.
2. Manage (Hallitse) -ikkuna näyttää Samples (Näytteet) -välilehdellä luettelon nykyisistä näytetunnuksista (Sample ID) sekä
jokaisen näytetunnuksen mukautetut kenttäarvot.
3.	Napsauta näytetunnusta, jonka haluat poistaa. Käytä tarvittaessa pystysuuntaista vierityspalkkia, jotta saat lisää näytteitä
näkyviin. Älä poista näytetunnusta, jota on käytetty testiajossa. Piilota näytetunnus, jota et enää tarvitse. Katso lisätietoja tämän
oppaan näytteiden piilottamista käsittelevästä kappaleesta.
4. Poista valittu näytetunnus valitsemalla Delete (Poista) -painike.
5. Tuo poisto voimaan napsauttamalla [Apply] (Ota käyttöön) -painiketta tai napsauta [OK]-painiketta, jolloin poisto tulee voimaan
ja ohjelma palaa Start Page (Aloitussivu) -ikkunaan.

Näytteiden piilottaminen
Vain käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan valtuudet, voivat hallita näytteitä. Voit piilottaa näkyvistä näytetunnukset, joita et enää
testaa ja kun haluat minimoida näytöissä näkyvien näytetunnusten määrän. Voit poistaa näytetunnukset, joita et enää käytä ja joita ei
ole koskaan käytetty testiajossa. Katso lisätietoja tämän oppaan näytteiden poistamista käsittelevästä kappaleesta.
1.	Napsauta valikkopalkin kohtaa Manage (Hallitse) ja valitse Samples… (Näytteet) Voit myös valita sivupalkin kohdan Manage
Samples (Hallitse näytteitä) tai Samples (Näytteet) -välilehden, jos Manage-ikkuna on jo avoinna.
2. Manage (Hallitse) -ikkuna näyttää Samples (Näytteet) -välilehdellä luettelon nykyisistä näytetunnuksista (Sample ID) sekä
jokaisen näytetunnuksen mukautetut kenttäarvot.
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3.	Napsauta näytetunnusta, jonka haluat piilottaa. Käytä tarvittaessa pystysuuntaista vierityspalkkia, jotta saat lisää näytteitä
näkyviin. Paina ja pidä alhaalla [Shift]-näppäintä samalla, kun napsautat toista näytetunnusta, jolloin voit piilottaa yhtä aikaa
molemmat näytetunnukset ja kaikki niiden väliin jäävät näytetunnukset. Voit myös painaa ja pitää alhaalla [Ctrl]-näppäintä
samalla kun valitset useita näytetunnuksia kerrallaan, jotka haluat piilottaa.
4. Piilota valittu näytetunnus valitsemalla Hide (Piilota) -painike.
5. Tuo muutos voimaan napsauttamalla [Apply] (Ota käyttöön) -painiketta tai napsauta [OK]-painiketta, jolloin muutos tulee
voimaan ja ohjelma palaa Start Page (Aloitussivu) -ikkunaan.
6. Voit piilottaa automaattisesti näytetunnuksia, joita on käytetty, mutta joita ei ole käytetty tiettyyn ennaltamääritettyyn
aikaan. Valitse kyseisen ajan pituus käyttämällä Auto-hide samples (Piilota näytteitä automaattisesti) -toimintoa jokaisessa
pudotusvalikossa. Voit esimerkiksi valita Monthly (Kuukausittain), kun haluat piilottaa automaattisesti näytteet, joita on käytetty
viimeksi ajossa kuukausi sitten.
7. Valitse Show Hidden (Näytä piilotetut) -vaihtoehtoehto, kun haluat tuoda näkyviin piilotetut näytetunnukset näkyvissä olevien
näytetunnusten lisäksi.

Näytteiden tuominen
1. Voit tuoda näytetunnuksia ja niiden mukautettujen kenttien arvoja rajoitettuja kenttiä sisältävien tiedostojen muodossa, esim.
.CSV-tiedostoina (Comma Separated Values). Käytä tätä ominaisuutta, jos näytetunnukset voidaan tuoda LIMS- tai muusta
järjestelmästä 3M Molecular Detection System Testijärjestelmään.
2.	Napsauta valikkopalkin kohtaa Manage (Hallitse) ja valitse Samples… (Näytteet). Vain käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan
valtuudet, voivat hallita näytteitä. Voit myös valita sivupalkin kohdan Manage Samples (Hallitse näytteitä) tai Samples (Näytteet)
-välilehden, jos Setup (Asetukset) -ikkuna on jo avoinna.
3. Samples (Näytteet) -välilehti näyttää luettelon nykyisistä näytetunnuksista (Sample ID) sekä jokaisen näytetunnuksen
mukautetut kenttäarvot.
4. Oletustiedostotyyppi on Comma Separated Values (CSV) -tiedosto. Voit valita muita tiedostotyyppejä ja erottimia. Katso tämän
käyttöoppaan tiedostomuotojen tuomista ja viemistä käsittelevä osa.
• Oletusasetuksena ensimmäinen rivi on otsikkorivi, joka sisältää kenttien nimet. Voit muuttaa tätä tuonti- ja
vientiasetuksissa (Import and Export Options). Katso tämän käyttöoppaan tuonti- ja vientiasetuksia käsittelevä osa.
• Kenttien järjestyksen näytteiden tuontitiedostossa on oltava sama kuin kenttien järjestys Setup (Asetukset) -ikkunan
Samples (Näytteet) -välilehdellä.
• Näytetunnus on pakollinen kenttä, ja sen on oltava ainutlaatuinen.
• Näytteen tuontitiedoston tietojen, jotka on tarkoitus tuoda luettelokenttään, on vastattava jotakin luettelokentän
valintaa. Esimerkiksi näytetyypin on oltava Raw (Raaka), Processed (Käsitelty) tai Environmental (Ympäristö) tai jokin
määrittelemistäsi näytetyypeistä.
• Oletustuontikansio määritetään tuonti- ja vientiasetuksissa (Import and Export Options). Katso tämän käyttöoppaan
tuonti- ja vientiasetuksia käsittelevä osa.
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5.	Napsauta Import (Tuo) -painiketta. Jos tuontikansiossa on vain yksi tuontitiedosto, se tuodaan automaattisesti. Jos kansiossa on
useita tiedostoja tai ei yhtään, Open (Avaa) -ikkuna aukeaa. Selaa tiedostoon, jonka haluat tuoda, ja kaksoisnapsauta tiedoston
nimeä.

6. Kun tuonti on suoritettu onnistuneesti, tuodut näytemääritykset näkyvät Samples (Näytteet) -välilehdellä. 3M Molekyläärisen
testijärjestelmän ohjelmisto luo uusia rivejä näytetunnusluettelon loppuun ja lisää tuntitiedoston sisällön uusille riveille.
7. Tallenna näytemääritykset napsauttamalla OK- tai Apply (Ota käyttöön) -painiketta.

Samples (Näytteet) -ikkuna onnistuneen tietojen tuonnin jälkeen
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Näytteiden vieminen
1. Voit viedä näytetunnuksia ja niiden mukautettujen kenttien arvoja rajoitettuja kenttiä sisältävien tiedostojen muodossa, esim.
CSV-tiedostoina (Comma Separated Values). Käytä tätä ominaisuutta, jos näytetunnukset voidaan viedä LIMS- tai muuhun
järjestelmään 3M Molecular Detection System Testijärjestelmästä.
2.	Napsauta valikkopalkin kohtaa Manage (Hallitse) ja valitse Samples… (Näytteet). Voit myös valita sivupalkin kohdan
Manage Samples (Hallitse näytteitä) tai Samples (Näytteet) -välilehden, jos Manage-ikkuna on jo avoinna. Voit myös tuoda
näytemäärityksiä. Katso lisätietoja tämän oppaan näytteiden tuomista käsittelevästä kappaleesta.
3. Setup (Asetukset) -ikkuna näyttää Samples (Näytteet) -välilehdellä luettelon nykyisistä näytetunnuksista (Sample ID) sekä
jokaisen näytetunnuksen mukautetut kenttäarvot.
4.	Napsauta Export (Vie) -painiketta. Kun Save as (Tallenna nimellä) -ikkuna aukeaa, selaa kansioon, johon haluat viedä tiedoston.
Oletusvientikansio määritetään tuonti- ja vientiasetuksissa (Import and Export Options). Katso tämän käyttöoppaan tuonti- ja
vientiasetuksia käsittelevä osa.
5.	Napsauta Save (Tallenna) -painiketta.

Testisarjat

Assay Kits (Testisarjat) -ikkuna

Testisarjojen lisääminen
1.	Napsauta valikkopalkin kohtaa Manage (Hallitse) ja valitse Assay Kits… (Testisarjat). Voit myös käyttää sivupalkkia tai
napsauttaa Assay Kits (Testisarjat) -välilehteä valmiiksi auki olevassa Manage (Hallitse) -ikkunassa.
2. Assay Kits (Testisarjat) -välilehti näyttää ajantasaisen luettelon testisarjoista siinä järjestyksessä, jossa ne on lisätty.
3. Lisää uusi testisarja napsauttamalla [Add] (Lisää) -painiketta.
4. Anna sarjan eränumero Kit Lot Number -kenttään. Tämä kenttä on pakollinen, ja jokaisen sarjan eränumeron on oltava
ainutlaatuinen. Eränumerot ovat 3M:n valmistuserän tunnistusnumeroita, jotka on painettu 3M Molekyläärisiin testisarjoihin. Voit
käyttää testisarjan ja näytteen yhdistelmää näytteiden jäljittämiseen läpi työnkulun näytteen vastaanottamisesta laboratorioon
aina näytteen lisäämiseen testiajoon ja lopullisten tulosten tarkasteluun asti.
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5. Valitse testityyppi Assay Type -pudotusvalikosta. Tämä kenttä on pakollinen. Valitse yksi neljästä patogeenikohteista tai Matric
Control (Matriisin kontrolli) sen mukaan, mitä sarjan nimietiketissä lukee:
• Matrix Control (Matriisin kontrolli)
• Salmonella
• E. coli O157
• Listeria
• Listeria monocytogenes
6. Anna uuden testisarjan viimeinen käyttöpäivä Expiration Date -kenttään. Voit antaa päivämäärän VVVV-KK-PP -muodossa, tai voit
valita sen päivämäärävalitsimella. Tämä kenttä ei ole pakollinen.
7. Tuo lisäys voimaan napsauttamalla [Apply] (Ota käyttöön) -painiketta tai napsauta [OK] -painiketta, jolloin lisäys tulee voimaan
ja ohjelma palaa Start Page (Aloitussivu) -ikkunaan.

Testisarjojen poistaminen
1.	Napsauta valikkopalkin kohtaa Manage (Hallitse) ja valitse Assay Kits… (Testisarjat). Voit myös käyttää sivupalkkia tai napsauttaa
Assay Kit (Testisarja) -välilehteä valmiiksi auki olevassa Manage (Hallitse) -ikkunassa.
2. Assay Kits (Testisarjat) -välilehti näyttää ajantasaisen luettelon testisarjoista siinä järjestyksessä, jossa ne on lisätty.
3.	Napsauta sen sarjan eränumeroa, jonka haluat poistaa luettelosta. Et voi poistaa käytössä olevaa sarjan eränumeroa etkä
eränumeroa, jota on käytetty aiemmin vähintään yhden ajon verran.
4.	Napsauta [Delete] (Poista) -painiketta.
5. Tuo poisto voimaan napsauttamalla [Apply] (Ota käyttöön) -painiketta tai napsauta [OK]-painiketta, jolloin poisto tulee voimaan ja
ohjelma palaa Start Page (Aloitussivu) -ikkunaan.

Testisarjojen piilottaminen
1. Sellaiset testisarjat on piilotettava, joita ei enää käytetä 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmiston kanssa. Testisarjan
numeron piilottaminen poistaa testisarjan eränumeron testisarjojen numeroluettelosta, mutta jättää sen tietokantaan. Näin voidaan
hallita käytössä olevien sarjojen eränumeroita ja samalla säilyttää historiatietojen eheys.
2.	Napsauta valikkopalkin kohtaa Manage (Hallitse) ja valitse Assay Kits… (Testisarjat).
3. Assay Kits (Testisarjat) -välilehti näyttää ajantasaisen luettelon testisarjoista siinä järjestyksessä, jossa ne on lisätty.
4.	Napsauta sen sarjan eränumeroa, jonka haluat piilottaa.
5. Piilota sarjan eränumero napsauttamalla [Hide] (Piilota) -painiketta.
6. Tuo muutos voimaan napsauttamalla [Apply] (Ota käyttöön) -painiketta tai napsauta [OK]-painiketta, jolloin muutos tulee voimaan
ja ohjelma palaa Start Page (Aloitussivu) -ikkunaan.
7. Voit piilottaa automaattisesti erääntyneet sarjat valitsemalla Auto-hide expired lots. Erääntyneet sarjat piilotetaan automaattisesti,
kun sovellus käynnistetään uudelleen tai sarjan viimeisen käyttöpäivän keskiyönä sen mukaan, kumpi tulee ensin.
8. Piilotetut testisarjat saa näkyviin valitsemalla Show hidden (Näytä piilotetut) -valintaruudun.
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Ajojen suorittaminen
Uuden ajon luominen
1. Käynnistä 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto työpöydän
-kuvakkeella.
2. Anna käyttäjänimesi ja salasanasi ja kirjaudu sisään.
3. Luo uusi ajo valitsemalla valikkopalkista File (Tiedosto) ja New Run (Uusi ajo). Voit käynnistää uuden ajon myös napsauttamalla
aloitussivun Setup New Run (Luo uusi ajo) -kohtaa uuden ajon luontikuvakkeen

vieressä tai napsauttamalla sivupalkin

vieressä.
Setup New Run -kohtaa uuden ajon luontikuvakkeen
4. Voit määrittää ajoja käyttämällä useita erilaisia menetelmiä, mukaan lukien ruudukkonäkymä, luettelonäkymä tai tietojen tuonnin
avulla. Nämä menetelmät on kuvattu seuraavissa alakappaleissa. Katso lisätietoja tämän oppaan ajojen tuomista käsittelevästä
kappaleesta.
5. 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto antaa ajotunnuksen automaattisesti sen perusteella, mikä malli ajotunnuksille
on valittu ohjelmiston asennuksen yhteydessä. Voit muuttaa ajotunnusta napsauttamalla Run ID (Ajotunnus) -kenttää ja
muuttamalla automaattisesti annettua ajotunnusta. Ajotunnuksen on oltava ainutlaatuinen.
6. Valitse Technician (Teknikko) -pudotusvalikosta käyttäjä, joka määrittää uuden ajon. Oletusteknikkona on käyttäjä, joka on
parhaillaan kirjautuneena sisään.
7. Voit napsauttaa Comment (Kommentti) -kenttää ja antaa vapaaehtoisen ajokommentin.
8. Valitse uudelle ajolle putket Setup (Grid) (Muodosta (ruudukko)) -näkymän ruudukon avulla käyttämällä jotakin tai kaikkia
seuraavista menetelmistä:
• Valitse yksittäinen putki 96 putken ruudukkonäytöstä napsauttamalla yksittäistä putkea.
• Valitse useita ei-vierekkäisiä putkia painamalla ja pitämällä alhaalla [Ctrl]-näppäintä samalla, kun napsautat useita eri
putkia.
• Valitse pystysarakkeissa oleva putkisarja napsauttamalla ensimmäistä putkea ja painamalla ja pitämällä alhaalla
[Shift]-näppäintä ja napsauttamalla samalla viimeistä putkea.
• Valitse useita vierekkäisiä putkia napsauttamalla ja vetämällä useiden putkien yli.
• Älä valitse putkea, jota ei käytetä ajossa.
3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto merkitsee valitsemasi putket sinisellä rajauksella.
9. Valitse merkityille putkille testityyppi (Assay Type) napsauttamalla asianmukaista värillistä pudotusvalikkoa ruudukon
yläpuolella. Valitse merkityille putkille putkityyppi (Well Type) valitsemalla asianmukainen putkityyppi pudotusvalikosta.
Seuraavassa taulukossa on esitetty kaikki mahdolliset testi- ja putkityyppien yhdistelmät:

Näyte
Testityyppi
Salmonella
E. coli O157 (sisältäen H7)
Listeria
L. monocytogenes
Matrix Control (Matriisin kontrolli)
Puutteellinen määritys
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Voit myös napsauttaa hiiren oikealla painikkeella jotakin solua tai soluryhmää, kun haluat valita testi- tai putkityypin kontekstivalikon
avulla.

10. Toista vaiheet 8 ja 9, kunnes olet määrittänyt ajolle kaikki testi- ja putkityypit. Alla oleva kuva näytöstä on esimerkki valmiista
uudesta ajomäärityksestä. Uusi ajotunnus näkyy välilehden otsikkona, ja asteriski (*) tarkoittaa, että ajomääritystä on muutettu
sen jälkeen, kun se viimeksi tallennettiin.

11. Anna Kit Lot Number (Sarjan eränumero) Well Details (Putken tiedot) -ruutuun. Well ID (Putken tunnus) -kenttä Well Details
(Putken tiedot) -ruudussa näyttää, mitkä putket on valittu, ja kenttään tulee antamasi sarjan eränumero.
• Anna eränumero Kit Lot Number -kenttään (valkoinen) ja tallenna se napsauttamalla tai painamalla [Enter].
•

Jos haluat valita ennaltamääritetyn sarjan eränumeron, avaa pudotusvalikko (sininen) napsauttamalla ja valitse
tunnus luettelosta. Et voi antaa uusia arvoja silloin, kun tämä kenttä on sininen.
12. Anna Sample ID (Näytetunnus) Well Details (Putken tiedot) -ruutuun.
• Anna näytetunnus Sample ID -kenttään (valkoinen) ja tallenna se napsauttamalla tai painamalla [Enter].
•

Jos haluat valita ennaltamääritetyn näytetunnuksen, avaa pudotusvalikko (sininen) napsauttamalla
luettelosta. Et voi antaa uusia arvoja silloin, kun tämä kenttä on sininen.
Huomautus: Reagenssin kontrolliputkille ja negatiivisille kontrolliputkille ei voi antaa näytetunnusta.
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13. Jos käytät matriisinhallintaa, yhdistä näyte matriisinhallintaan antamalla sama näytetunnus sekä näytteelle että
matriisinhallinnalle. Tämän yhdistämisen seurauksena näytetulos on riippuvainen myös matriisinhallinnan tuloksesta.
Voit myös yhdistää yksittäisen Matrix Control'in useisiin näyteputkiin. Kaikilla putkilla on kuitenkin oltava sama näytetunnus.
Yksittäisillä putkilla on eri koodit (esim. A1, A2), joita voidaan käyttää näytteiden jäljittämiseen. Jos haluat erotella putkia
enemmän, lisää jokaiselle kommentti. Kommentti näkyy ajoraportissa ja tulosten vientitiedostossa. Katso tämän käyttöoppaan
ajotulosten tarkastelua käsittelevä osa.
14. Valitse Retest (Uudelleentestaus) -vaihtoehto Well Details (Putken tiedot) -ruudusta, jos putki sisältää aiemman näytteen
uudelleentestauksen. Valitse uudelleentestattava ajo ja putki napsauttamalla add (lisää) -kuvaketta.

15. Valitse uudelleentesttava ajo ja putki, kun Retest-ikkuna aukeaa.
16.	Napsauta OK-painiketta.

	
  

17. Voit käyttää myös Well Details (Putken tiedot) -ruutua, kun haluat lisätä kommentin Comment-kenttään, joka koskee
putkenmääritystä.
18. Voit tuoda putken tiedot näyttöön viemällä kohdistimen putken päälle Setup (Grid) (Luo (ruudukko)) -ruudussa. Kaikki putken
tiedot tulevat näkyviin uudelleentestausta lukuun ottamatta.
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19. Anna sarjan eränumero ja näytetunnus lopuille putkille toistamalla vaiheet 11 ja 12. Jätä tyhjiksi putket, joita ei käytetä (harmaat
19. ympyrät).
Repeat Steps 11 and 12 to enter the Kit Lot Number and the Sample ID for the remaining wells. Leave any unused wells
blank (Grid)
(gray (Asetukset)
circles). (ruudukko) -ruudun alapuolella näkyviä isoja kuvakkeita käyttämällä pääsee nopeasti toimintoihin, joita
20. Setup
tavallisesti
käytetään
ajomääritysprosessissa.
20. The large icons below
the Setup (Grid) pane provide quick access to functions commonly used during the run

definition process.

Käytössä
Active

Pois
käytöstä
Inactive

Tyhjennä
Clear
Tallenna
Save
Tulosta
Print
Ajo Run
21.
(List) (Asetukset
(luettelo))
kunrun
haluat
tarkastella
määrittääinuuden
ajoninstead
käyttämällä
vain
21. Voit
You käyttää
can alsomyös
use Setup
the Setup(List)
tab to view
and -välilehteä,
define a new
using
only textjadisplayed
a table
of symbols
taulukossa näkyvää tekstiä merkkien ja tekstin sijaan, jotka näkyvät graafisessa 96 putken ruudukkokuvassa.
and text displayed in a graphic image of a 96 well grid.
22. Avaa luettelonäkymä napsauttamalla Setup (List) (Asetukset (luettelo)) -välilehteä uuden ajon välilehden alaosassa.
22. Click the Setup(List) tab at the bottom of the new run tab to display the list view. The list view displays all well details in a
Luettelonäkymä näyttää kaikki putkitiedot taulukossa, joka on järjestetty putkien sijainnin mukaan. Jokaiseen putkeen liittyvät
table sorted
well location.
Allovat
information
associated
with(Asetukset
each well(ruudukko))
appears in-välilehdellä.
the table. This is the same information
tiedot
näkyvätbytaulukossa.
Tiedot
samat kuin
Setup (Grid)
available
in
the
Setup
(Grid)
tab.
23. Tuo näytteisiin ja näytetietoihin liittyvät mukautetut kentät näkyviin valitsemalla Show Kit lot and Sample details (Näytä
23. sarjaerän
Select thejaShow
Kit tiedot).
lot and Sample details option to display the custom fields associated with Samples and Kit Lots.
näytteen
24. Voit
You lisätä
can enter
well definitions
by clicking
fields and tiedot
entering
the informationpudotusvalikkoa
or by clicking the
dropdown menus
24.
putkitietoja
napsauttamalla
kenttiäinjathe
kirjoittamalla
tai napsauttamalla
ja valitsemalla
tiedot
and selecting the option.
sieltä.

25.
tai viedä
uuden ajon
tietoja napsauttamalla
Import
(Tuo)- taithe
Export
(Vie)button
-painiketta.
Katso
lisätietoja
tämän
25. Voit
You tuoda
can import
or export
the information
in a new run
by clicking
Import
or Export
button.
Refer
to theoppaan
section
ajojen
tuomista
ja
viemistä
käsittelevästä
kappaleesta.
in this manual on Importing runs and on Exporting runs for more information.
26.
oletfinished
antanutentering
kaikki näytetiedot,
uusi ajo
napsauttamalla
(Tallenna).
Voitcan
tallentaa
ajon myös
valitsemalla
26. Kun
When
all sampletallenna
information,
click
Save
toSave
save the new
run. You
also save
the run
by
valikkopalkista
File
(Tiedosto)
ja
sen
jälkeen
Save
Run
(Tallenna
ajo)
tai
käyttämällä
näppäimistöä
ja
painamalla
<CTRL>+s.
selecting File on the menu bar, then selecting Save Run or by using the keyboard to press <CTRL>+s.
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Ajon käynnistäminen
1. Suorita testi noudattamalla testisarjan tuoteohjeita.
Älä aseta näytteen reagenssiputkia Speed Loader Pikalataimen alustaan ennen kuin olet saanut lyysivaiheen valmiiksi.
Jos näytteitä ei ole asianmukaisesti lämpökäsitelty testin lyysivaiheen aikana, ne saattavat muodostaa biologisen
vaaratekijän, jolloin niitä EI saa asettaa 3M Molecular Detection System Testijärjestelmälaitteeseen. Varmista, että
lyysivaiheessa käyttämäsi lämmityslohko saavutti suosituslämpötilan suosituksen mukaiseksi ajaksi käyttämällä ajastinta ja
kalibroitua lämpömittaria, jonka asetit merkittyyn putkeen lämmityslohkon kulmassa lyysivaiheen aikana.
2. Käynnistä määritetty ajo valitsemalla valikkopalkista File (Tiedosto) ja Open Runs (Avaa ajot). Voit myös napsauttaa Start
Configured Runs (Käynnistä määritetyt ajot) -kohtaa määritettyjen ajojen käynnistyskuvakkeen
vieressä aloitussivulla tai
sivupalkissa.
3. Kun määritettyjen ajojen luettelo aukeaa, valitse ajo, jonka haluat käynnistää.
4. 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto näyttää valitun ajon uudella välilehdellä, joka sisältää Setup (Grid) (Asetukset
(ruudukko)- ja Setup (List) (Asetukset (luettelo) -välilehdet.
5. Voit tehdä ajoon muutoksia. Tallenna tekemäsi muutokset napsauttamalla Save (Tallenna) -painiketta. Voit tallentaa muutokset
myös napsauttamalla valikkopalkin File (Tiedosto) -kohtaa ja valitsemalla Save Run (Tallenna ajo).
6.	Napsauta Start (Käynnistä) -painiketta Setup (Grid) (Asetukset (ruudukko) -näkymässä.
7. Valitse laite pudotusluettelosta. Luettelossa näkyvät laitteet ovat käyttövalmiissa tilassa olevat laitteet, ja ne ovat valmiita
testiajon suorittamiseen. Kun olet valinnut laitteen, napsauta OK-painiketta.

Laitteen valintaruutu
8. Valitun instrumentin kansi aukeaa automaattisesti.
9. Aseta 3M Pikalataimen taso instrumenttiin ja käynnistä ajo sulkemalla instrumentin kansi.
10. Otsikkorivi Results (Grid) (Tulokset (ruudukko)) -näkymän Run Details (Ajotiedot) -osassa näyttää ajon tiedot, etenemistä
kuvaavan palkin ja jäljellä olevan ajan. Ajon kesto on 75 minuuttia.
11. Voit keskeyttää käynnissä olevan ajon napsauttamalla [Abort]
ilmestyy ajon keskeyttämistä kysyvä vahvistusruutu.

�(Keskeytä) -painiketta. Napsauta [Yes] (Kyllä), kun näyttöön

Uuden ajon tuominen
1. Luo uusi ajo valitsemalla valikkopalkista File (Tiedosto) ja New Run (Uusi ajo). Voit käynnistää uuden ajon myös napsauttamalla
aloitussivun Setup New Run (Luo uusi ajo) -kohtaa uuden ajon luontikuvakkeen

vieressä tai napsauttamalla sivupalkin

vieressä.
Setup New Run -kohtaa uuden ajon luontikuvakkeen
2. Valitse New Plate (Uusi levy) -ikkunan Setup(List) (Asetukset (luettelo)) -ruutu.
3. Voit tuoda uuden ajon rajoitettuja kenttiä sisältävässä tiedostomuodossa, esim .CSV-tiedostona (Comma Separated Values).
Käytä tätä ominaisuutta, jos uuden ajon määrittämistä varten tarvittavat tiedot voidaan tuoda LIMS- tai muusta järjestelmästä
3M Molekylääriseen testijärjestelmään. Uuden ajon mukana tuodaan myös samassa uuden ajon tuontitiedostossa mahdollisesti
olevat uudet näytemääritykset tai sarjan erämääritykset.
4. Valitse tuonti- tai vientitiedoston erotinmerkki napsauttamalla Import (Tuo) -painikkeen vieressä olevaa pudotusvalikkoa.
Erotinmerkki voi olla pilkku, sarkain, välilyönti tai puolipiste. Tuontitiedostossa käytetty erotin on ennaltamääritetty LIMS- tai
muussa järjestelmässä, josta tiedosto on peräisin.
• Tuontitiedostoista käytetään usein nimitystä .CSV (Comma Separated Values - Pilkulla erotetut arvot) -tiedostot.
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•

Näytteen tuontitiedoston tietojen, jotka on tarkoitus tuoda luettelokenttään, on vastattava jotakin luettelokentän
valintaa. Esimerkiksi näytetyypin on oltava Raw (Raaka), Processed (Käsitelty) tai Environmental (Ympäristö) tai jokin
määrittelemistäsi näytetyypeistä.
5.	Napsauta Import (Tuo) -painiketta. Kun Open (Avaa) -ikkuna aukeaa, selaa tuontitiedostoon, jonka haluat tuoda, ja
kaksoisnapsauta tiedoston nimeä.
Testityyppi

Testikoodi

Putkityyppi

Putkikoodi

Salmonella

SAL

Näyte

Näyte

E. coli O157

ECO

Reagenssin
kontrolli

RC

Listeria

LIS

Negatiivinen
kontrolli

NC

Listeria monocytogenes

LM

Matrix Control
(Matriisin kontrolli)

MC

Matrix Control
(Matriisin kontrolli)

MC

Ajomäärityksen vieminen
1. Valitse New Run (Uusi ajo) -ikkunan Setup (List) (Asetukset (luettelo)) -välilehti.
2. Voit viedä ajomäärityksen rajoitettuja kenttiä sisältävässä tiedostomuodossa, esim .CSV-tiedostona (Comma Separated
Values). Käytä tätä ominaisuutta, jos haluat viedä ajomäärityksen tiedot LIMS- tai muuhun järjestelmään tai jos haluat viedä
ajomäärityksen, muokata sitä ja sen jälkeen viedä muokatun ajomäärityksen.
3. Oletusarvo tiedostotyyppi on Comma Separated Values (CSV) (Pilkuilla eroiteltu) -tiedosto. tiedosto. Voit valita muita
tiedostotyyppejä ja erottimia Import and Export Options (Tuonti- ja vientiasetukset) -kohdassa. Valitse sen LIMS- tai muun
järjestelmän, johon tiedot viedään, yleisesti käyttämä erotin. Katso tämän käyttöoppaan tiedostomuotojen tuomista ja viemistä
käsittelevä osa.
• Oletusasetuksena ensimmäinen rivi on otsikkorivi, joka sisältää kenttien nimet. Voit muuttaa tätä tuonti- ja
vientiasetuksissa (Import and Export Options). Katso tämän käyttöoppaan tuonti- ja vientiasetuksia käsittelevä osa.
• Kaksi peräkkäistä erotinta, joiden välissä ei ole mitään, merkitsee tyhjää kenttää.
4. Oletusvientikansio määritetään tuonti- ja vientiasetuksissa (Import and Export Options). Katso tämän käyttöoppaan tuonti- ja
vientiasetuksia käsittelevä osa.
5. Napsauta Export (Vie) -painiketta. Kun Save as (Tallenna nimellä) -ikkuna aukeaa, selaa kansioon, johon haluat viedä tiedoston.
Oletusvientikansio määritetään tuonti- ja vientiasetuksissa (Import and Export Options). Katso tämän käyttöoppaan tuonti- ja
vientiasetuksia käsittelevä osa.
6. Napsauta Save (Tallenna) -painiketta.

Ajon näyttäminen testityypin mukaan
Assay Type (Testityyppi) -ruutu näkyy yhdessä Setup (Grid) (Asetukset (ruudukko)- ja Well Details (Putkitiedot) -ruudun kanssa, kun
määrität ajoa, ja se sisältää luettelon putkista, jotka on määritetty kyseisessä ajomäärityksessä valitulle testityypille. Tässä esimerkissä
Salmonella-testiin määritetyt putket näytetään, ja ne merkitään SAL-valitsimen ympärillä olevalla vaaleansinisellä ruudulla.
Testityyppi

Merkki

Salmonella
E. coli O157
Listeria
Listeria monocytogenes
Matrix Control (Matriisin kontrolli)
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Setup (Grid) (Asetukset (ruudukko)) -testityyppiruutu

Ajon tallentaminen mallina
1. Luo ajomalli luomalla ajorakenne käyttämällä Setup (Grid) (Asetukset (ruudukko))- tai Setup (List) (Asetukset (luettelo)) -ruutuja
määrittämättä tietoja Well Details (Putkitiedot) -ruutuun. Kun myöhemmin käytät ajomallia uuden ajon luomiseen mallista,
ajomalli määrittää uuden ajon rakenteen eikä sinun tarvitse määrittää sitä. Sinun on määritettävä vain näytteet, sarjaerät,
kommentit ja uudelleentestaustiedot. Katso lisätietoja tämän oppaan Uuden ajon luominen mallista -osasta.
2. Tallenna ajo mallina valitsemalla valikkopalkista File (Tiedosto) ja Save Run as Template… (Tallenna ajo mallina).
3. Kun Save as (Tallenna nimellä) -ikkuna aukeaa, selaa kansioon, johon haluat tallentaa ajomallitiedoston ja kirjoita ajomallin
tiedostonimi File name: (Tiedostonimi) -kenttään.
4. Napsauta Save (Tallenna) -painiketta. 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto tallentaa ajomallin CSV-tekstitiedostona
(Comma Separated Values).

Uuden ajon luominen mallista
1. Voit luoda uuden ajon käyttämällä ajomallia, joka määrittää ajon rakenteen ilman, että sinun tarvitsee käyttää Setup (Grid)
(Asetukset (ruudukko))- tai Setup (List) (Asetukset (luettelo)) -ruutuja, ja sen sijaan käytät Well Details (Putkitiedot) -ruutuja
uuden ajon tietojen määrittämiseen (näytteet, sarjaerät, kommentit ja uudelleentestaus). Katso lisätietoja tämän oppaan Ajon
tallentaminen mallina -osasta.
2. Luo uusi ajo mallista valitsemalla valikkopalkista File (Tiedosto) ja Load Run Template… (Lataa ajomalli).
3. Kun Open (Avaa) -ikkuna aukeaa, selaa kansioon, jossa haluamasi ajomallitiedosto on. Oletuskansio on Templates (Mallit).
4. Valitse ajomallitiedosto, jota haluat käyttää, ja napsauta Open (Avaa) -painiketta.
5. Määritä uuden ajon tiedot (näytteet, sarjaerät, kommentit ja uudelleentestaus) käyttämällä Well Details (Putkitiedot) -ruutua.
Katso lisätietoja Well Details (Putkitiedot) -ruudun käyttämisestä tämän oppaan kappaleesta Uuden ajon luominen.
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Mallin tallennusvalintaruutu

Mallin latausvalintaruutu
Kun ajo luodaan (ladataan) mallin perusteella, kaikki määritetyt putket merkitään puutteellisesti määritetyiksi. Esimerkki mallista
luodusta ajosta ilmoitetaan viestissä Error! Reference source not found. Käyttäjän on täydennettävä putkimääritykset antamalla
puuttuvat tiedot (sarjaerä ja näyte) ennen kuin ajo voidaan tallentaa tai suorittaa.
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Mallista luotu ajo

Ajotulosten tarkastelu
1. Voit seurata käynnissä olevaa ajoa Results-Grid (Tulosruudukko) -näkymässä. Tulokset näytetään reaaliaikaisesti.
2. Jos haluat tarkastella aiempien ajojen tuloksia, valitse valikkopalkista File (Tiedosto) ja Open Runs (Avaa ajot). Voit myös
napsauttaa aloitussivun tai sivupalkin View Run Results (Näytä ajotulokset) -kuvaketta, jos haluat tarkastella viiden viimeksi
valmistuneen ajon tuloksia.
3. Jos et löydä ajoa, jota haluat tarkastella, voit määrittää levyn suodatinparametrit Run filters (Ajosuodattimet) -toiminnolla. Kaikki
suodatinparametrit ovat valinnaisia.
4. Valitse All Dates (Kaikki päivämäärät), jos haluat sisällyttää hakuun minä tahansa päivämääränä luodut ajot, tai valitse
Date Range (Päivämääräväli), jos haluat sisällyttää hakuun tietyn päivämäärävälin sisällä luodut ajot. Jos valitset Date range
(Päivämääräväli) -vaihtoehdon, kirjoita aloitus- ja lopetuspäivämäärät kenttään suoraan tai valitse ne kalenterista.
Oletusasetuksena on päivämääräväli edeltävä viikko mukaan lukien.
5. Napsauta Technician (Teknikko) -kentän pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä, joka loi mukaan otettavat ajot. Oletusasetuksena
on nykyinen käyttäjä.
6. Napsauta Run Status (Ajon tila) -kentän pudotusvalikkoa ja valitse mukaan otettava levytila. Oletusasetus on All (Kaikki).

7.
8.
9.
10.

Ajotila

Kuvaus

Kaikki

Kaikki tietokannassa olevat ajot

Completed (Valmis)

Valmistuneet ajot

Completed (Valmis)
(successful) (onnistunut)

Onnistuneesti valmistuneet ajot, joissa ei ole epäkelvollisia, estettyjä,
tarkastettavia tai virheellisiä tuloksia

Completed (Valmis)
(edellyttää tarkastamista)

Valmistuneet ajot, joissa on vähintään yksi epäkelvollinen, estetty,
tarkastettava tai virheellinen tulos

Configured (Määritetty)

Ajot, jotka on määritetty, mutta joita ei vielä ole käynnistetty

Abort (Keskeytä)

Käyttäjän keskeyttämät ajot

Failed (Hylätty)

Ajot, jotka ovat epäonnistuneet virheiden vuoksi, esimerkiksi laitteen
irtikytkeytyminen jne.

Napsauta Apply Filter (Ota suodatin käyttöön) -painiketta, kun olet valinnut suodattimet, joita haluat käyttää.
Kun ajoluettelo avautuu, napsauta ajoa, jota haluat tarkastella, ja sen jälkeen OK.
Ohjelma näyttää valitun ajon uudessa välilehdessä.
Katso kunkin putken tulokset valitsemalla Results (Grid) Tulokset (Ruudukko). Alla on esitetty taulukko tulosmerkinnöistä.
Myös RLU (suhteellinen valoyksikkö) -lukemakäyrä tulee näkyviin, jos toiminto on otettu käyttöön. Katso lisätietoja käyrän
käyttöönotosta tämän käyttöoppaan järjestelmänkäyttäjän asetuksia käsittelevästä osasta.
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Putkityyppi Putken tulosmerkintä

Tulos

Näyte

Positiivinen

Näyte

Negatiivinen

Näyte

Estetty

Näyte

Tarkasta

Näyte

Virhe

Reagenssin
kontrolli

Kelvollinen

Reagenssin
kontrolli

Epäkelvollinen

Reagenssin
kontrolli

Tarkasta

Reagenssin
kontrolli

Virhe

Negatiivinen
kontrolli

Kelvollinen

Negatiivinen
kontrolli

Epäkelvollinen

Negatiivinen
kontrolli

Tarkasta

Negatiivinen
kontrolli

Virhe

Matrix
Control
(Matriisin
kontrolli)
Matrix
Control
(Matriisin
kontrolli)

Tulkinta
Näyte on oletettavasti positiivinen
kohdepatogeeniin nähden.
Näyte on kohdepatogeeniin nähden negatiivinen.
Näytematriisi ehkäisi testin suorittamisen. Uudelleentestaus
saattaa olla tarpeen. Lisätietojä Käyttöoppaan
Troubleshooting (Vianetsintä) -osasta ja Testisarjan
Käyttöohjeista.
Kohdepatogeenin läsnäoloa tai sen puuttumista ei voitu
määrittää. Uudelleentestaus saattaa olla tarpeen. Lisätietojä
Käyttöoppaan Troubleshooting (Vianetsintä) -osasta ja
Testisarjan Käyttöohjeista.
Bioluminenssia ei löytynyt. Uudelleentestaus saattaa
olla tarpeen. Lisätietojä Käyttöoppaan Troubleshooting
(Vianetsintä) -osasta ja Testisarjan Käyttöohjeista.
Reagenssin kontrolli oli kelvollinen.
Reagenssin kontrolli oli epäkelvollinen. Uudelleentestaus
saattaa olla tarpeen. Lisätietojä Käyttöoppaan
Troubleshooting (Vianetsintä) -osasta ja Testisarjan
Käyttöohjeista.
Reagenssin kontrolli antoi epämääräisen tuloksen.
Uudelleentestaus saattaa olla tarpeen. Lisätietojä
Käyttöoppaan Troubleshooting (Vianetsintä) -osasta ja
Testisarjan Käyttöohjeista.
Bioluminenssia ei löytynyt. Uudelleentestaus saattaa
olla tarpeen. Lisätietojä Käyttöoppaan Troubleshooting
(Vianetsintä) -osasta ja Testisarjan Käyttöohjeista.
Negatiivinen kontrolli oli kelvollinen.
Negatiivinen kontrolli oli epäkelvollinen. Uudelleentestaus
saattaa olla tarpeen. Lisätietojä Käyttöoppaan
Troubleshooting (Vianetsintä) -osasta ja Testisarjan
Käyttöohjeista.
Negatiivinen kontrolli antoi epämääräisen tuloksen.
Uudelleentestaus saattaa olla tarpeen. Lisätietojä
Käyttöoppaan Troubleshooting (Vianetsintä) -osasta ja
Testisarjan Käyttöohjeista.
Bioluminenssia ei löytynyt. Uudelleentestaus saattaa
olla tarpeen. Lisätietojä Käyttöoppaan Troubleshooting
(Vianetsintä) -osasta ja Testisarjan Käyttöohjeista.

Kelvollinen

Matrix Control oli kelvollinen.

Estetty

Näytematriisin toiminta esti Matrix Control'in toiminnan.
Uudelleentestaus saattaa olla tarpeen. Lisätietojä
Käyttöoppaan Troubleshooting (Vianetsintä) -osasta ja
Testisarjan Käyttöohjeista.
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Matrix
Control
(Matriisin
kontrolli)

Bioluminenssia ei löytynyt. Uudelleentestaus saattaa
olla tarpeen. Lisätietojä Käyttöoppaan Troubleshooting
(Vianetsintä) -osasta ja Testisarjan Käyttöohjeista.

Virhe

11. Voit valita ja näyttää yhden putken tai kaikkien putkien käyrän.
a. Voit valita ja näyttää yksittäisen putken napsauttamalla putkea hiiren oikealla painikkeella tai käyttämällä Ctrl-näppäintä.
Valitun putken taustaväri muuttuu harmaasta vaaleansiniseksi sen merkiksi, että putki on valittu, ja valitun putken käyrä
tulee näkyviin diagrammiin.
b. Voit poistaa putken valinnan napsauttamalla sitä hiiren oikealla painikkeella, jolloin putken käyrä poistetaan.
c. Valitse lisää putkia ja näytä niiden käyrät napsauttamalla niitä hiiren oikealla painikkeella. Näyttö on kumulatiivinen.
Kaikkien valittujen putkien käyrät näkyvät diagrammissa.
d. Jos haluat valita ja näyttää useiden putkien käyrät yhtä aikaa, pidä Ctrl-näppäintä alhaalla, napsauta hiiren vasemmalla
painikkeella ja vedä kohdistinta putkiryhmän yli. Kaikkien valittujen putkien käyrät näkyvät diagrammissa.
12. Voit napsauttaa valittua putkea hiiren vasemmalla painikkeella tai napsauttaa hiiren vasemmalla painikkeella ja vetää
kohdistinta putkiryhmän yli, kun haluat korostaa kyseisten putkien käyrät. Voit myös napsauttaa käyrää hiiren vasemmalla
painikkeella, jolloin vastaava putki korostetaan.
• Voit muokata diagrammin ulkoasua seuraavasti: Napsauta Select all (Valitse kaikki) -painiketta, kun haluat tuoda
kaikkien määritettyjen putkien käyrät näkyviin.
• Napsauta Clear (Tyhjennä) -painiketta, kun haluat tyhjentää putkivalinnat ja poistaa käyrien näytön.
• Suurenna diagrammia yhdellä asteella napsauttamalla Zoom in (Zoomaa lähemmäs) -painiketta. Suurennus voidaan
tehdä myös viemällä kohdistin diagrammin päälle ja käyttämällä hiiren rullaa.
• Pienennä diagrammia yhdellä asteella napsauttamalla Zoom out (Zoomaa kauemmas) -painiketta.
• Zoomaa diagrammia lähemmäs tai kauemmas viemällä kohdistin diagrammin päälle ja käyttämällä hiiren rullaa.
• Tee valituille käyrille paras sopivuus napsauttamalla Fit to view (Sovita näkymään) -painiketta.
13. Putkien värit osoittavat, mitkä käyrät näkyvät diagrammissa, kuten alla esitetään.
Putken alue
Putken tausta

Putken reunus

Väri

Tulkinta

Harmaa

Tämän putken käyrä ei näy diagrammissa.

Sininen

Tämän putken käyrä näkyy diagrammissa.

Ei reunusta

Putkea ei ole valittu.

Sininen reunus

Putki on valittu, ja sen käyrä korostettu.
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14. Voit valita Results (List) (Tulokset (luettelo)) -vaihtoehdon, jolloin ohjelma näyttää samat tiedot kuin Results (Grid) (Tulokset
(ruudukko)) -vaihtoehto, mutta luettelomuodossa. Seuraavat kentät näytetään:
• Well ID – Putken tunnus, joka vastaa putken sijaintia 96 putken ruudukossa.
• Sample ID – Tässä testissä käytetyn näytteen tunniste. Results (Grid) (Tulokset (ruudukko)) -näkymä näyttää nämä
tiedot, kun hiiren kohdistin viedään putken päälle.
• Assay Type – Käytetyn testin tyyppi. Results (Grid) (Tulokset (ruudukko)) -näkymä näyttää nämä tiedot värikoodattuna
laatikkona putken ympärillä.
• Well Type – Putkityyppi, joka voi olla Sample (Näyte), Reagenssin kontrolli, Negatiivinen kontrolli tai Matrix Control
(Matriisin kontrolli).
• Kit Lot Number – Tässä testissä käytetyn sarjan erätunniste. Results (Grid) (Tulokset (ruudukko)) -näkymä näyttää nämä
tiedot, kun hiiren kohdistin viedään putken päälle.
• Result – Testin tulos.

Ajotulosten vieminen
1. Valitse Results (Grid) (tulokset (ruudukko)) ja napsauta Export
�(Vie) -painiketta.
2. Voit viedä tuloksia rajoitettuja kenttiä sisältävässä tiedostomuodossa, esim .CSV-tiedostona (Comma Separated Values). Käytä
tätä ominaisuutta, jos haluat viedä ajomäärityksen tiedot LIMS- tai muuhun järjestelmään tai jos haluat viedä ajomäärityksen,
muokata sitä ja sen jälkeen viedä muokatun ajomäärityksen.
3. Oletustiedostomuoto on Comma Separated Values (Pilkuilla erotetut arvot) (.CSV) -tiedosto. Voit valita muita tiedostotyyppejä ja
erottimia Import and Export Options (Tuonti- ja vientiasetukset) -kohdassa. Valitse sen LIMS- tai muun järjestelmän, johon tiedot
viedään, yleisesti käyttämä erotin. Katso tämän käyttöoppaan tiedostomuotojen tuomista ja viemistä käsittelevä osa.
• Oletusasetuksena ensimmäinen rivi on otsikkorivi, joka sisältää kenttien nimet. Voit muuttaa tätä tuonti- ja
vientiasetuksissa (Import and Export Options). Katso tämän käyttöoppaan tuonti- ja vientiasetuksia käsittelevä osa.
• Kaksi peräkkäistä erotinta, joiden välissä ei ole mitään, merkitsee tyhjää kenttää.
4. Oletusvientikansio määritetään tuonti- ja vientiasetuksissa (Import and Export Options). Katso tämän käyttöoppaan tuonti- ja
vientiasetuksia käsittelevä osa.
5. Napsauta Export (Vie) -painiketta. Kun Save as (Tallenna nimellä) -ikkuna aukeaa, selaa kansioon, johon haluat viedä tiedoston.
Oletusvientikansio määritetään tuonti- ja vientiasetuksissa (Import and Export Options). Katso tämän käyttöoppaan tuonti- ja
vientiasetuksia käsittelevä osa.
6. Napsauta Save (Tallenna) -painiketta.
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Ajoraporttien luominen
Ajonasetteluraportti
1. Käytä tätä raporttia apuna, kun määrität testiä.
2. Valitse Asetukset (Ruudukko) -näkymä tulostaaksesi tai tallentaaksesi Run Layout (Ajoasetukset), joka näyttää asetusmääritykset
kaikille ajon putkille.
3. Avaa Print Preview (Tulostusnäkymä) raportin esikatselussa napsauttamalla Print (Tulostus) -painiketta

�.

� tulee näkyviin, kun 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto luo tulostusnäkymää
4. Latausilmoitus
näyttöön. Katso esimerkki raportista tämän oppaan liitteestä.1
5. Tulosta raportti napsauttamalla ikkunan yläosassa olevaa

tulostuspainiketta.

6. Kun haluat tallentaa Ajonasetteluraportin, napsauta [Export] (Vienti) -painiketta
� ja valitse tiedostomuoto luettelosta
(Microsoft Excel, Adobe PDF tai Microsoft Word). Kun Windowsin Save As (Tallenna nimellä) -valintaruutu aukeaa, valitse kansio,
johon tiedosto tallennetaan ja napsauta Save (Tallenna) -painiketta.

Ajoraportti
1. Valitse Results (Grid) (Tulokset) (Ruudukko) -välilehti, kun haluat tulostaa tai tallentaa Run report -ajoraportin, joka sisältää
luettelon kaikkien ajossa käytettyjen putkien testituloksista.
2. Napsauta [Run Report] -painiketta
katselu) -näkymässä.

avataksesi Print Preview (Tulostuksen esikatselu) -näkymän Report viewer (Raportin

� tulee näkyviin, kun 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto luo tulostusnäkymää näyttöön.
3. Latausilmoitus
Katso esimerkki raportista tämän oppaan liitteestä.1
4. Tulosta raportti napsauttamalla ikkunan yläosassa olevaa

� tulostuspainiketta.

5. Kun haluat tallentaa ajoraportin, napsauta [Export] (Vienti) painiketta
� ja valitse tiedostomuoto luettelosta (Microsoft Excel,
Adobe PDF tai Microsoft Word). Kun Windowsin Save As (Tallenna nimellä) -valintaruutu aukeaa, valitse kansio, johon tiedosto
tallennetaan ja napsauta [Save] (Tallenna) -painiketta.

Laitteen lämpötilaloki
1. Valitse Results (Tulokset) (Ruudukko) -näkymä tulostaaksesi tai tallentaaksesi Lämpötilalogin, joka listaa sisäosan ja kannen
lämpölohkon lämpötilat 15 sekunnin välein ajon aikana.

2. Napsauta [Temperature Log] (Lämpötilaloki) -painiketta.

avataksesi Print Preview (Tulostuksen esikatselu) -näkymän.

� tulee näkyviin, kun 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto luo tulostusnäkymää näyttöön.
3. Latausilmoitus
Katso esimerkki raportista tämän oppaan liitteestä.1
4. Tulosta raportti napsauttamalla ikkunan yläosassa olevaa
�tulostuspainiketta.
5. Kun haluat tallentaa Temperature Log Report (Lämpötilalokiraportin), napsauta [Export] (Vie) -painiketta� ja valitse
tiedostomuoto luettelosta (Microsoft Excel, Adobe PDF tai Microsoft Word). Kun Windowsin Save As
(Tallenna nimellä)
-valintaruutu aukeaa, valitse kansio, johon tiedosto tallennetaan ja napsauta [Save] (Tallenna) -painiketta.

Tallennetun ajon avaaminen
1. Vain määritettyjä ajoja voi muokata. Jos haluat muokata määritettyyn ajoon tallennettuja tietoja, valitse valikkopalkista
File (Tiedosto) ja Open Runs (Avaa ajot). Voit myös napsauttaa kohtaa Start Configured Runs (Käynnistä määritetyt ajot)
määritettyjen ajojen käynnistyskuvakkeen

� vieressä aloitussivulla ja napsauttaa sen jälkeen Open Runs… (Avaa ajot).
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2. Jos et löydä ajoa, jonka haluat poistaa, voit määrittää levyn suodatinparametrit Run filters (Ajosuodattimet) -toiminnolla. Kaikki
suodatinparametrit ovat valinnaisia.
a. Valitse All Dates (Kaikki päivämäärät), jos haluat sisällyttää hakuun minä tahansa päivämääränä luodut ajot, tai valitse
Date Range (Päivämääräväli), jos haluat sisällyttää hakuun tietyn päivämäärävälin sisällä luodut ajot. Jos valitset
Date range (Päivämääräväli) -vaihtoehdon, kirjoita aloitus- ja lopetuspäivämäärät kenttään suoraan tai valitse ne
kalenterista. Oletusasetuksena on päivämääräväli edeltävä viikko mukaan lukien.
b.	Napsauta Technician (Teknikko) -kentän pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä, joka loi mukaan otettavat ajot.
Oletusasetuksena on nykyinen käyttäjä.
c.	Napsauta Run Status (Ajon tila) -kentän pudotusvalikkoa ja valitse mukaan otettava levytila. Oletusasetus on All
(Kaikki).
Ajotila

Kuvaus

Kaikki

Kaikki tietokannassa olevat ajot

Completed (Valmis)

Valmistuneet ajot

Completed (Valmis) (successful)
(onnistunut)

Onnistuneesti valmistuneet ajot, joissa ei ole epäkelvollisia, estettyjä, tarkastettavia tai
virheellisiä tuloksia

Completed (Valmis) (edellyttää
tarkastamista)

Valmistuneet ajot, joissa on vähintään yksi epäkelvollinen, estetty, tarkastettava tai virheellinen
tulos

Configured (Määritetty)

Ajot, jotka on määritetty, mutta joita ei vielä ole käynnistetty

Abort (Keskeytä)

Käyttäjän keskeyttämät ajot

Failed (Hylätty)

Ajot, jotka ovat epäonnistuneet virheiden vuoksi, esimerkiksi laitteen irtikytkeytyminen jne.

3. Napsauta Apply Filter (Ota suodatin käyttöön) -painiketta, kun olet valinnut suodattimet, joita haluat käyttää.
4. 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto näyttää luettelon ajoista, jotka vastaavat valitsemiasi suodatinparametreja.
5. Tarkastele tai muokkaa ajoa valitsemalla ajo luettelosta ja napsauttamalla [OK] -painiketta.

Ajon poistaminen
1. Ajon poistaminen on lopullinen, eikä tietoja voi palauttaa ajon poistamisen jälkeen. Harkitse ajoraporttien vientiä ennen kuin
poistat ajon.
2. Kun haluat poistaa ajon, valitse valikkopalkista File (Tiedosto) ja Open Runs (Avaa ajot).
3. Kun Open runs (Avaa ajot) -ikkuna aukeaa, valitse ajo, jonka haluat poistaa. 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto
korostaa valitun ajon.
4. Jos et löydä ajoa, jonka haluat poistaa, voit määrittää levyn suodatinparametrit Run filters (Ajosuodattimet) -toiminnolla. Kaikki
suodatinparametrit ovat valinnaisia.
a. Valitse All Dates (Kaikki päivämäärät), jos haluat sisällyttää hakuun minä tahansa päivämääränä luodut ajot, tai valitse
Date Range (Päivämääräväli), jos haluat sisällyttää hakuun tietyn päivämäärävälin sisällä luodut ajot. Jos valitset Date
range (Päivämääräväli) -vaihtoehdon, kirjoita aloitus- ja lopetuspäivämäärät kenttään suoraan tai valitse ne kalenterista.
Oletusasetuksena on päivämääräväli edeltävä viikko mukaan lukien.
b.	Napsauta Technician (Teknikko) -kentän pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä, joka loi mukaan otettavat ajot.
Oletusasetuksena on nykyinen käyttäjä.
c.	Napsauta Run Status (Ajon tila) -kentän pudotusvalikkoa ja valitse mukaan otettava levytila. Oletusasetus on All
(Kaikki).
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5.
6.
7.
8.

Ajotila

Kuvaus

Kaikki

Kaikki tietokannassa olevat ajot

Completed (Valmis)

Valmistuneet ajot

Completed (Valmis) (successful)
(onnistunut)

Onnistuneesti valmistuneet ajot, joissa ei ole epäkelvollisia,
estettyjä, tarkastettavia tai virheellisiä tuloksia

Completed (Valmis) (edellyttää
tarkastamista)

Valmistuneet ajot, joissa on vähintään yksi epäkelvollinen,
estetty, tarkastettava tai virheellinen tulos

Configured (Määritetty)

Ajot, jotka on määritetty, mutta joita ei vielä ole käynnistetty

Abort (Keskeytä)

Käyttäjän keskeyttämät ajot

Failed (Hylätty)

Ajot, jotka ovat epäonnistuneet virheiden vuoksi,
esimerkiksi laitteen irtikytkeytyminen jne.

Napsauta Apply Filter (Ota suodatin käyttöön) -painiketta, kun olet valinnut suodattimet, joita haluat käyttää.
3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto näyttää luettelon ajoista, jotka vastaavat valitsemiasi suodatinparametreja.
Valitse ajo luettelosta ja napsauta Delete-painiketta.
Näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa kysytään "Are you sure you want to permanently delete this run?" (Haluatko varmasti
poistaa tämän ajon pysyvästi?).", Valitse Yes (Kyllä), jos haluat poistaa ajon tietokannasta.

Open Runs (Avaa ajot) -ikkuna
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Hallintaraporttien luominen
Hakutulosraportin luominen
1. Hakutulosraportilla voit hakea tietokannasta määrättyjä tuloksia valmistuneista ajoista.
2. Voit luoda hakutulosraportin valitsemalla valikkopalkista Reports (Raportit) ja sen jälkeen Search Results… (Hae tulokset).
Voit luoda hakutulosraportin myös napsauttamalla Generate Reports (Luo raportteja) -kohtaa raporttienluontikuvakkeen
kuvakkeen vieressä aloitussivulla tai Generate Reports (Luo raportteja) -kohtaa raporttienluontikuvakkeen
vieressä
sivupalkissa.
3. Kun Search Results (Hae tulokset) -raportti-ikkuna aukeaa, valitse päivämääräväli ja suodatinparametrit, joita haluat käyttää, ja
valitsemiesi suodatinparametrien arvot.
a. Valitse All dates (Kaikki päivämäärät), jos haluat sisällyttää hakuun minä tahansa
päivämääränä saadut testitulokset, tai valitse Date range (Päivämääräväli), jos
haluat sisällyttää hakuun tietyn päivämäärävälin sisällä saadut testitulokset.
Jos valitset Date range (Päivämääräväli) -vaihtoehdon, kirjoita aloitus- ja
lopetuspäivämäärät kenttään suoraan tai valitse ne kalenterista. Oletusasetuksena
on päivämääräväli edeltävä viikko mukaan lukien.
b. Kaikki Search Results (hakutulosraportti) raportti -ikkunan suodatinparametrit ovat
valinnaisia.
i. Valitse Assay Type (Testityyppi)-, Well Type (Putkityyppi)- ja Result Parameters (Tulosparametrit) -kohdissa ruutu, joka
vastaa arvoja, jotka haluat sisällyttää raporttiin.
ii. Luettelotyyppisissä parametreissa napsauta pudotusvalikkoa ja valitse arvo, jonka haluat sisällyttää raporttiin.
iii. Tekstityyppisissä parametreissa napsauta kenttää, johon annat arvon ja jonka haluat sisällyttää raporttiin. Voit
kirjoittaa tekstityyppiseen parametriin koko tekstin tai pelkän avainsanan. Jokerimerkkejä ei voi käyttää.
Suodatinparametri

Kuvaus

Oletus

Tyyppi

Käyttäjä

Käyttäjä, joka suoritti ajon

Kaikki käyttäjät mukaan
lukien

Luettelo

Testityyppi

3M Molecular Detection Testityyppi

Kaikki testityypit mukaan
lukien

Valintaruutu

Putkityyppi

Sample (Näyte), Reagenssin kontrolli, Negatiivinen
kontrolli tai Matrix Control (matriisin kontrolli)

Kaikki putkityypit mukaan
lukien

Valintaruutu

Sarjaerä

Käytetyn testisarjan eränumero

Kaikki testisarjojen erät
mukaan lukien

Teksti

Tulos

Testin raportoitu tulos

Kaikki tulokset mukaan
lukien

Valintaruutu

Ajotunnus

Ajotunnus, joka annettiin ajomäärityksen yhteydessä Kaikki ajot mukaan lukien

Retested
(Uudelleentestattu)

Valitse tämä, jos haluat sisällyttää hakuun vain
uudelleentestaukset.

Kaikki testit mukaan lukien Valintaruutu

Laite

Sen laitteen sarjanumero, jolla testi tehtiin (luettelo
sisältää kytketyt ja ei-kytketyt laitteet).

Kaikki laitteet mukaan
lukien

Luettelo

Näytetunnus

Näytetunnus on määritelty Samples (Näytteet)
-välilehdellä Setup (Asetukset) -ikkunassa.

Kaikki näytetunnukset
mukaan lukien

Teksti

Sample Type *
(Näytetyyppi)

Valinnainen kenttä

Kaikki näytetyypit mukaan
lukien

Luettelo

Description *
(Kuvaus)

Valinnainen kenttä

Kaikki kuvaukset mukaan
lukien

Teksti

Product * (Tuote)

Valinnainen kenttä

Kaikki tuotteet mukaan
lukien

Teksti

Brand * (Tuotemerkki) Valinnainen kenttä

Luettelo

Kaikki tuotemerkit mukaan Teksti
lukien
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Lot Number *
(Eränumero)

Valinnainen kenttä

Kaikki eränumerot mukaan Teksti
lukien

Line * (Rivi)

Valinnainen kenttä

Kaikki rivit mukaan lukien

Teksti

Customer * (Asiakas)

Valinnainen kenttä

Kaikki laitokset mukaan
lukien

Teksti

* Näitä kenttiä voi muokata ohjelmiston asennuksen yhteydessä. Tässä taulukossa on oletusasetuskenttien nimet. Jos näitä
kenttiä on mukautettu asennuksen aikana, sekä kentän nimet että kenttätyypit Search Reasults -ikkunassa saattavat olla erilaiset.
Piilotettuja tietoja ei näytetä Search Results -ikkunassa.
1. Napsauta [Generate] (Luo) -painiketta, kun olet valinnut ja antanut suodattimet, joita haluat käyttää. Napsauttamalla [Cancel]
(Peruuta) -painiketta, voit myös palata aloitussivulle luomatta raporttia. Tämän kyselyn on käytävä läpi suuri määrä tietoja, ja se
saattaa antaa suuren määrän tuloksia. Raportin luominen voi kestää huomattavan pitkään ja tuottaa suuren määrän tietoja.
2. Latausilmoitus
tulee näkyviin, kun 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto luo tulostusnäkymää
näyttöön. Katso esimerkki raportista tämän oppaan liitteestä.1
3. Tulosta raportti napsauttamalla [Print] -kuvaketta

ikkunan yläosassa.

4. Kun haluat tallentaa ajotietoraportin, napsauta [Export] -vientikuvaketta
ja valitse sitten tiedostomuoto luettelosta
(Microsoft Excel, Adobe PDF tai Microsoft Word). Kun Windowsin Save As (Tallenna nimellä) -valintaruutu aukeaa, valitse kansio,
johon tiedosto tallennetaan ja napsauta Save (Tallenna) -painiketta.

Näyteraportin luominen
1. Voit luoda näyteraportin valitsemalla valikkopalkista Reports (Raportit) ja sen jälkeen Samples… (Näytteet). Voit luoda
näyteraportin myös napsauttamalla Generate Reports

(Luo raportteja) -kohtaa raporttienluontikuvakkeen vieressä

(Luo raportteja) -kohtaa raporttienluontikuvakkeen vieressä sivupalkissa.
aloitussivulla tai Generate Reports
2. Kun Samples report (Näyteraportti) -ikkuna aukeaa, valitse päivämääräväli ja suodatinparametrit, joita haluat käyttää, ja
valitsemiesi suodatinparametrien arvot.
a. Valitse All dates (Kaikki päivämäärät), jos haluat sisällyttää hakuun
minä tahansa päivämääränä saadut testitulokset, tai valitse Date range
(Päivämääräväli), jos haluat sisällyttää hakuun tietyn päivämäärävälin sisällä
saadut testitulokset. Jos valitset Date range (Päivämääräväli) -vaihtoehdon,
kirjoita aloitus- ja lopetuspäivämäärät kenttään suoraan tai valitse ne
kalenterista. Oletusasetuksena on päivämääräväli edeltävä viikko mukaan lukien.
b. Kaikki näyteraportti-ikkunan suodatinparametrit ovat valinnaisia.
i. Luettelotyyppisissä parametreissa napsauta pudotusvalikkoa ja valitse arvo, jonka haluat sisällyttää
testitulosraporttiin.
II. Tekstityyppisissä parametreissa napsauta kenttää, johon annat arvon ja jonka haluat sisällyttää testitulosraporttiin.
Voit kirjoittaa tekstityyppiseen parametriin koko tekstin tai pelkän avainsanan. Jokerimerkkejä ei voi käyttää.
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Suodatinparametri
Käyttäjä

Kuvaus
Käyttäjä, joka teki testin.

Näytetunnus

Näytetunnus on määritelty Samples (Näytteet)
-välilehdellä Setup (Asetukset) -ikkunassa.
Valinnainen kenttä

Sample Type *
(Näytetyyppi)
Description *
(Kuvaus)
Product * (Tuote)

Valinnainen kenttä
Valinnainen kenttä

Brand * (Tuotemerkki) Valinnainen kenttä
Lot Number *
(Eränumero)
Line * (Rivi)

Valinnainen kenttä
Valinnainen kenttä

Customer * (Asiakas) Valinnainen kenttä

Oletus
Kaikki käyttäjät mukaan
lukien
Kaikki näytetunnukset
mukaan lukien
Kaikki näytetyypit
mukaan lukien
Kaikki kuvaukset
mukaan lukien
Kaikki tuotteet mukaan
lukien
Kaikki tuotemerkit
mukaan lukien
Kaikki eränumerot
mukaan lukien
Kaikki rivit mukaan
lukien
Kaikki laitokset mukaan
lukien

Tyyppi
Luettelo
Teksti
Luettelo
Teksti
Teksti
Teksti
Teksti
Teksti
Teksti

* Näitä kenttiä voi muokata ohjelmiston asennuksen yhteydessä. Tässä taulukossa on oletusasetuskenttien nimet. Jos nämä kentät
on muokattu asennuksen aikana, sekä kentän nimet että kentän tyypit Etsintäraportti -ikkunassa voivat olla erilaiset. Piilotetut kentät
eivät näy Etsintäraportti -ikkunassa.
1. Napsauta [Generate] (Luo) -painiketta, kun olet valinnut ja antanut suodattimet, joita haluat käyttää. Voit myös palata aloitussivulle
luomatta raporttia napsauttamalla [Cancel] (Peruuta) -painiketta. Tämän kyselyn on käytävä läpi suuri määrä tietoja, ja se saattaa
antaa suuren määrän tuloksia. Raportin luominen voi kestää huomattavan pitkään ja tuottaa suuren määrän tietoja.
2. Latausilmoitus
tulee näkyviin, kun 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto luo tulostusnäkymää
näyttöön. Katso esimerkki raportista tämän oppaan liitteestä.1
3. Tulosta raportti napsauttamalla [Print]

-kuvaketta ikkunan yläosassa.

4. Kun haluat tallentaa ajotietoraportin, napsauta [Export]
ja valitse tiedostomuoto luettelosta (Microsoft Excel, Adobe PDF
tai Microsoft Word). Kun Windowsin Save As (Tallenna nimellä) -valintaruutu aukeaa, valitse kansio, johon tiedosto tallennetaan
ja napsauta [Save] (Tallenna) -painiketta.

Testisarjaraportin luominen
1. Voit luoda testisarjaraportin valitsemalla valikkopalkista Reports (Raportit) ja sen jälkeen Assay Kits… (Testisarjat). Voit luoda
testisarjaraportin myös napsauttamalla Generate Reports

(Luo raportteja) -kohtaa raporttienluontikuvakkeen kuvakkeen

-kohtaa raporttienluonti -kuvakkeen vieressä sivupalkissa.
vieressä aloitussivulla tai Generate Reports (Luo raportteja)
2. Valitse näyttöön aukeavasta raporttiluettelosta Assay Kits… (Testisarjat).
3. Kun Assay Kits (Testisarjat) -raportti-ikkuna aukeaa, valitse päivämääräväli ja
suodatinparametrit, joita haluat käyttää, ja valitsemiesi suodatinparametrien arvot.
a. Valitse All dates (Kaikki päivämäärät), jos haluat sisällyttää hakuun
minä tahansa päivämääränä saadut testitulokset, tai valitse Date range
(Päivämääräväli), jos haluat sisällyttää hakuun tietyn päivämäärävälin sisällä
saadut testitulokset. Jos valitset Date range (Päivämääräväli) -vaihtoehdon,
kirjoita aloitus- ja lopetuspäivämäärät kenttään suoraan tai valitse ne
kalenterista. Oletusasetuksena on päivämääräväli edeltävä viikko mukaan lukien.
b. Testisarjaraportti-ikkunan suodatinparametrit ovat kumpikin valinnaisia. Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse arvo, jonka
haluat sisällyttää testisarjaraporttiin. Oletuksena ovat kaikki käyttäjät ja kaikki testityypit.
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Suodatinparametri
Käyttäjä
Testityyppi

Kuvaus
Käyttäjä, joka teki testin.
Kohdepatogeeni tai testityyppi

Oletus
Kaikki käyttäjät mukaan lukien
Kaikki testityypit mukaan lukien

Tyyppi
Luettelo
Luettelo

1. Napsauta [Generate] (Luo) -painiketta, kun olet valinnut ja antanut suodattimet, joita haluat käyttää. Napsauttamalla [Cancel]
(Peruuta) -painiketta, voit myös palata aloitussivulle luomatta raporttia. Tämän kyselyn on käytävä läpi suuri määrä tietoja, ja se
saattaa antaa suuren määrän tuloksia. Raportin luominen voi kestää huomattavan pitkään ja tuottaa suuren määrän tietoja.
2. Latausilmoitus
tulee näkyviin, kun 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto luo tulostusnäkymää
näyttöön. Katso esimerkki raportista tämän oppaan liitteestä.1
3. Tulosta raportti napsauttamalla [Print] -kuvaketta

ikkunan yläosassa.

4. Kun haluat tallentaa ajotietoraportin, napsauta vientikuvaketta [Export] ja
valitse tiedostomuoto luettelosta (Microsoft
Excel, Adobe PDF tai Microsoft Word). Kun Windowsin Save As (Tallenna nimellä) -valintaruutu aukeaa, valitse kansio, johon
tiedosto tallennetaan ja napsauta [Save] (Tallenna) -painiketta.

Valmistuneet ajot -raportin luominen
1. Luodaksesi Completed Runs (Valmistuneet ajot) -raportin, joka listaa kaikki ajot, jotka ovat olleet 75 minuutin testisyklin pituisia
ilman, että käyttäjä on niitä poistanut tai ne ovat loppuneet Error (Virhe) -viestiin, valitse Reports valikkopalkista ja valitse sitten
Completed Runs... (Valmistuneet ajot). Voit napsauttaa Generate Reports (Luo raportit) Generate Reports -kuvakkeen
vieressä Sivupalkissa luodaksesi
vieressä Aloitussivulla, tai voit napsauttaa Generate reports Generate Reports -kuvakkeen
Valmistuneiden ajojen raportin.
2. Valitse näyttöön aukeavasta raporttiluettelosta Completed Runs… (Valmistuneet ajot).
3. Kun Completed Runs (Valmistuneet ajot) -raportti-ikkuna aukeaa, valitse päivämääräväli ja suodatinparametrit, joita haluat
käyttää, ja valitsemiesi suodatinparametrien arvot.
a. Valitse All dates (Kaikki päivämäärät), jos haluat sisällyttää hakuun minä tahansa
päivämääränä saadut testitulokset, tai valitse Date range (Päivämääräväli),
jos haluat sisällyttää hakuun tietyn päivämäärävälin sisällä saadut
testitulokset. Jos valitset Date range (Päivämääräväli) -vaihtoehdon, kirjoita
aloitus- ja lopetuspäivämäärät kenttään suoraan tai valitse ne kalenterista.
Oletusasetuksena on päivämääräväli edeltävä viikko mukaan lukien.
b. Valmistuneet ajot -raportti -ikkunan suodatinparametrit ovat kumpikin
valinnaisia. Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse arvo, jonka haluat sisällyttää valmistuneet ajot -raporttiin. Oletuksena
ovat kaikki käyttäjät ja kaikki laitteet.
Suodatinparametri Kuvaus
Käyttäjä
Käyttäjä, joka teki testin.
Laite

Sen laitteen sarjanumero, jolla testi tehtiin (luettelo
sisältää kytketyt ja ei-kytketyt laitteet).
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Oletus
Kaikki käyttäjät mukaan
lukien
Kaikki laitteet mukaan
lukien

Tyyppi
Luettelo
Luettelo
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1. Napsauta [Generate] (Luo) -painiketta, kun olet valinnut ja antanut suodattimet, joita haluat käyttää. Napsauttamalla [Cancel]
(Peruuta) -painiketta, voit myös palata aloitussivulle luomatta raporttia. Tämän kyselyn on käytävä läpi suuri määrä tietoja, ja se
saattaa antaa suuren määrän tuloksia. Raportin luominen voi kestää huomattavan pitkään ja tuottaa suuren määrän tietoja.
tulee näkyviin, kun 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto luo tulostusnäkymää
2. Latausilmoitus
näyttöön. Katso esimerkki raportista tämän oppaan liitteestä.1
3. Tulosta raportti napsauttamalla [Print] -kuvaketta

ikkunan yläosassa.

4. Kun haluat tallentaa ajotietoraportin, napsauta [Export] -vientikuvaketta
ja valitse tiedostomuoto luettelosta (Microsoft
Excel, Adobe PDF tai Microsoft Word). Kun Windowsin Save As (Tallenna nimellä) -valintaruutu aukeaa, valitse kansio, johon
tiedosto tallennetaan ja napsauta [Save] (Tallenna) -painiketta.

Seurantalokiraportin luominen
1. Voit luoda seurantalokiraportin valitsemalla valikkopalkista Administration (Hallinta) ja sen jälkeen Audit Log… (Seurantaloki).
Vain käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan valtuudet, voivat tehdä seurantalokiraportteja. Kaikki seuraavan tyyppiset
tapahtumat kirjataan seurantalokiin:
• käyttäjän sisään-/uloskirjautuminen
• käyttäjän luominen, päivittäminen ja poistaminen
• Laitteen luominen, päivittäminen ja poistaminen
• Laitteen vianmääritys
• Laitteen laiteohjelmiston päivitys
• näytteen luominen, päivittäminen ja poistaminen
• sarjaerän luominen, päivittäminen ja poistaminen
• ajon luominen, päivittäminen ja poistaminen
• ajon käynnistäminen ja pysäyttäminen (automaattisesti keskeytetyt ja käyttäjän
keskeyttämät)
• raportin luonti.
2. Kun Activities report (Toimintaraportti) -ikkuna aukeaa, valitse päivämääräväli ja
käyttäjä, jonka haluat sisällyttää raporttiin.
a. Valitse All dates (Kaikki päivämäärät), jos haluat sisällyttää hakuun
minä tahansa päivämääränä saadut testitulokset, tai valitse Date range
(Päivämääräväli), jos haluat sisällyttää hakuun tietyn päivämäärävälin sisällä
saadut testitulokset. Jos valitset Date range (Päivämääräväli) -vaihtoehdon, kirjoita aloitus- ja lopetuspäivämäärät
kenttään suoraan tai valitse ne kalenterista. Oletusasetuksena on päivämääräväli edeltävä viikko mukaan lukien.
b. Valitse raporttiin sisällytettävä käyttäjä User (Käyttäjä) -pudotusvalikosta. Oletusasetus on kaikki käyttäjät.
3. Napsauta [Generate] (Luo) -painiketta, kun olet valinnut ja antanut suodattimet, joita haluat käyttää. Napsauttamalla [Cancel]
(Peruuta) -painiketta, voit myös palata aloitussivulle luomatta raporttia. Tämän kyselyn on käytävä läpi suuri määrä tietoja, ja se
saattaa antaa suuren määrän tuloksia. Raportin luominen voi kestää huomattavan pitkään ja tuottaa suuren määrän tietoja.
tulee näkyviin, kun 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto luo tulostusnäkymää
4. Latausilmoitus
näyttöön. Katso esimerkki raportista tämän oppaan liitteestä.1
5. Tulosta raportti napsauttamalla [Print] -kuvaketta

ikkunan yläosassa.

6. Kun haluat tallentaa ajotietoraportin, napsauta [Export] -vientikuvaketta
ja valitse tiedostomuoto luettelosta (Microsoft
Excel, Adobe PDF tai Microsoft Word). Kun Windowsin Save As (Tallenna nimellä) -valintaruutu aukeaa, valitse kansio, johon
tiedosto tallennetaan ja napsauta [Save] (Tallenna) -painiketta.

55

FI (Suomenkielinen)

Käyttäjäraporttien luominen
Vain käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan valtuudet, voivat tehdä käyttäjäraportteja.
1. Voit luoda käyttäjäraportin valitsemalla valikkopalkista Reports (Raportit) ja sen jälkeen Users… (Näytteet). Voit luoda
käyttäjäraportin myös napsauttamalla Generate Reports (Luo raportteja)

-kohtaa raporttienluonti -kuvakkeen kuvakkeen

-kohtaa raporttienluontikuvakkeen vieressä sivupalkissa.
vieressä aloitussivulla tai Generate Reports (Luo raportteja)
2. Kun Users report (Käyttäjäraportti) -ikkuna aukeaa, valitse päivämääräväli. Valitse All dates (Kaikki päivämäärät), jos haluat
sisällyttää hakuun minä tahansa päivämääränä saadut testitulokset, tai valitse Date range (Päivämääräväli), jos haluat
sisällyttää hakuun tietyn päivämäärävälin sisällä saadut testitulokset. Jos valitset Date range (Päivämääräväli) -vaihtoehdon,
kirjoita aloitus- ja lopetuspäivämäärät kenttään suoraan tai valitse ne kalenterista. Oletusasetuksena on päivämääräväli edeltävä
viikko mukaan lukien.
3. Napsauta [Generate] (Luo) -painiketta, kun olet valinnut ja antanut suodattimet, joita haluat käyttää. Napsauttamalla [Cancel]
(Peruuta) -painiketta, voit myös palata aloitussivulle luomatta raporttia. Tämän kyselyn on käytävä läpi suuri määrä tietoja, ja se
saattaa antaa suuren määrän tuloksia. Raportin luominen voi kestää huomattavan pitkään ja tuottaa suuren määrän tietoja.
tulee näkyviin, kun 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto luo tulostusnäkymää
4. Latausilmoitus
näyttöön. Katso esimerkki raportista tämän oppaan liitteestä.1
5. Tulosta raportti napsauttamalla [Print] -kuvaketta

ikkunan yläosassa.

6. Kun haluat tallentaa ajotietoraportin, napsauta [Export] (Vienti) -painiketta
ja valitse tiedostomuoto luettelosta (Microsoft
Excel, Adobe PDF tai Microsoft Word). Kun Windowsin Save As (Tallenna nimellä) -valintaruutu aukeaa, valitse kansio, johon
tiedosto tallennetaan ja napsauta [Save] (Tallenna) -painiketta.

Laitteen itsetarkistuksen tulosraportin luominen
1. Luodaksesi laitteen Self Check Results (Itsetarkistustulokset) -raportin, joka listaa laitteen itsetarkistustulokset, valitse Reports
valikkopalkista ja valitse sitten Instrument Self-Check Results... (Laitteen itsetarkistustulokset). Voit myös napsauttaa
Generate Reports (Luo raportit) Generate Reports

-kuvakkeen vieressä Aloitussivulla, tai voit napsauttaa Generate Reports

-kuvakkeen lähellä Sivupalkissa luodaksesi laitteen itsetarkistustuloksien raportin. Vain
(Luo raportit) Generate Reports
käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan valtuudet, voivat tehdä laitteen itsetarkistusraportteja. Mikään vioista ei ole käyttäjän
korjattavissa. Jos laite ei läpäise itsetarkistustestiä, palauta se 3M:n korjattavaksi.
2. Kun Instrument Self-Check Results report (instrumentin itsetarkistuksen tulosraportti) -ikkuna aukeaa, valitse päivämääräväli
ja suodatinparametrit, joita haluat käyttää. Valitse All dates (Kaikki päivämäärät), jos haluat sisällyttää hakuun minä tahansa
päivämääränä saadut testitulokset, tai valitse Date range (Päivämääräväli), jos haluat sisällyttää hakuun tietyn päivämäärävälin
sisällä saadut testitulokset. Jos valitset Date range (Päivämääräväli) -vaihtoehdon, kirjoita aloitus- ja lopetuspäivämäärät
kenttään suoraan tai valitse ne kalenterista. Oletusasetuksena on päivämääräväli edeltävä viikko mukaan lukien.
3. Napsauta [Generate] (Luo) -painiketta, kun olet valinnut ja antanut suodattimet, joita haluat käyttää. Napsauttamalla [Cancel]
(Peruuta) -painiketta, voit myös palata aloitussivulle luomatta raporttia. Tämän kyselyn on käytävä läpi suuri määrä tietoja, ja se
saattaa antaa suuren määrän tuloksia. Raportin luominen voi kestää huomattavan pitkään ja tuottaa suuren määrän tietoja.
tulee näkyviin, kun 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto luo tulostusnäkymää näyttöön.
4. Latausilmoitus
Katso esimerkki raportista tämän oppaan liitteestä.1
5. Tulosta raportti napsauttamalla [Print] -kuvaketta

ikkunan yläosassa.

6. Kun haluat tallentaa laitteen itsetarkistusraportin, napsauta [Export] (Vienti) -painiketta
ja valitse tiedostomuoto
luettelosta (Microsoft Excel, Adobe PDF tai Microsoft Word). Kun Windowsin Save As (Tallenna nimellä) -valintaruutu aukeaa,
valitse kansio, johon tiedosto tallennetaan ja napsauta Save (Tallenna) -painiketta.
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Laitteen lämpötilalokiraportin luominen
1. Luodaksesi Instrument Temperature Log (Laitteen lämpötilaloki) -raportin, joka listaa laitteen lämpötilan 5 sekunnin välein
kaikkien ajojen ajan, valitse Reports (Raportit) Valikkopalkista ja valitse sitten Instrument Temperature log... (Laitteen
lämpötilalogi). Voit napsauttaa myös Generate Reports (Luo raportit) Generate Reports

-kuvakeen vieressä Aloitussivulla,

-kuvakkeen vieressä Sivupalkissa luodaksesi Laitteen
tai voit napsauttaa Generate reports Generate Reports
Lämpötilaloki -raportin.
2. Valitse näyttöön aukeavasta raporttiluettelosta Instrument Temperature Log…(Laitteen lämpötilaloki).
3. Kun Instrument Temperature Details report (Instrumentin lämpötilalokiraportti) -ikkuna aukeaa, valitse päivämääräväli ja
suodatinparametrit, joita haluat käyttää, ja valitsemiesi suodatinparametrien arvot.
a. Valitse All dates (Kaikki päivämäärät), jos haluat sisällyttää hakuun minä tahansa päivämääränä saadut testitulokset, tai
valitse Date range (Päivämääräväli), jos haluat sisällyttää hakuun tietyn päivämäärävälin sisällä saadut testitulokset. Jos
valitset Date range (Päivämääräväli) -vaihtoehdon, kirjoita aloitus- ja lopetuspäivämäärät kenttään suoraan tai valitse ne
kalenterista. Oletusasetuksena on päivämääräväli edeltävä viikko mukaan lukien.
b. Instrumentin lämpötilalokiraportti-ikkunan suodatinparametrit ovat kumpikin valinnaisia. Napsauta pudotusvalikkoa
ja valitse arvot, jotka haluat sisällyttää Laitteen lämpötilaloki -raporttiin. Oletuksena ovat kaikki ajotunnukset ja kaikki
laitteet.
Suodatinparametri Kuvaus
Ajotunnus
Ajolle sen luomisen yhteydessä annettu tunnus (vain
valmistuneet ajot on luetteloitu, vanhimmat ajot ensin).
Laite
Sen laitteen sarjanumero, jolla testi tehtiin (luettelo
sisältää kytketyt ja ei-kytketyt laitteet).

Oletus
Kaikki ajot mukaan
lukien
Kaikki laitteet mukaan
lukien

Tyyppi
Luettelo
Luettelo

4. Napsauta [Generate] (Luo) -painiketta, kun olet valinnut ja antanut suodattimet, joita haluat käyttää. Napsauttamalla [Cancel]
(Peruuta) -painiketta, voit myös palata aloitussivulle luomatta raporttia. Tämän kyselyn on käytävä läpi suuri määrä tietoja, ja se
saattaa antaa suuren määrän tuloksia. Raportin luominen voi kestää huomattavan pitkään ja tuottaa suuren määrän tietoja.
5. Latausilmoitus
tulee näkyviin, kun 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto luo tulostusnäkymää
näyttöön. Katso esimerkki raportista tämän oppaan liitteestä.1
6. Tulosta raportti napsauttamalla [Print] -kuvaketta

ikkunan yläosassa.

7. Kun haluat tallentaa laitteen itsetarkistusraportin, napsauta [Export] (Vienti) -painiketta
ja valitse tiedostomuoto
luettelosta (Microsoft Excel, Adobe PDF tai Microsoft Word). Kun Windowsin Save As (Tallenna nimellä) -valintaruutu aukeaa,
valitse kansio, johon tiedosto tallennetaan ja napsauta Save (Tallenna) -painiketta.
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Termit ja määritykset
Tässä oppaassa käytetään seuraavia termejä ja määrityksiä.
Ajo

Kohdepatogeenien läsnäolon testi

CSV

Lyhenne sanoista Comma Separated Values – tiedostomuoto, jossa tiedot erotellaan
erotinmerkillä, yleensä pilkulla.

DB

Tietokanta

EULA

Käyttöoikeussopimus

GUI

Graafinen käyttöliittymä

LED

Valodiodi

LIMS

Lyhenne sanoista Laboratory Information Management System (laboratorion
tiedonhallintajärjestelmä)

MC

Matrix Control (Matriisin kontrolli)

MDS

Lyhenne sanoista Molecular Detection System (Molekulaarinen testijärjestelmä)

Näyte

Testattava elintarvike- tai ympäristönäyte

NC

Negatiivinen kontrolli

RAM

Random Access Memory (työmuisti) – tietokoneen fyysinen kokoonpanomuisti

RC

Reagenssin kontrolli

RLU

Lyhenne sanoista Relative Light Units (suhteellinen valoyksikkö)

Sarjaerä

3M valmistuserän tunniste 3M Molecular Detection Testisarjan laatikossa.

SQL

Lyhenne sanoista Structured Query Language (koostettu kyselykieli)

SRAM

Lyhenne sanoista Static Random Access Memory (staattinen työmuisti)

USB

Lyhenne sanoista Universal Serial Bus (universaali sarjaväylä)
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Järjestelmänvalvojan tehtävät
Tietokannan varmuuskopiointi
1. Avaa Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) ja muodosta yhteys SQLMDS-palvelimeen.

2. Avaa Object Explorer -ruudussa Databases (Tietokannat).

3. Napsauta Databases (Tietokannat) -kohtaa hiiren oikealla painikkeella, valitse Tasks (Tehtävät) ja sen jälkeen Back Up…
(Luo varmuuskopio).
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4. Korosta Destination (Kohde) -osassa luetteloitu varmuuskopion sijainti ja tyhjennä oletuskohde napsauttamalla [Remove]
(Poista) -painiketta.

5. Lisää uusi kohdesijainti varmuuskopiolle napsauttamalla [Add…] (Lisää) -painiketta ja sen jälkeen […] -painiketta Select
Backup Destination (Valitse varmuuskopion kohdesijainti) -valintaruudussa.
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6. Valitse varmuuskopion kohdesijainti ja kirjoita tiedostonimi, joka päättyy .bak-tarkenteeseen. Käytä ainutlaatuista nimeä
jokaiselle varmuuskopiotiedostolle, jotta ne on helppo erottaa toisistaan. Napsauta [OK], ja sen jälkeen uudestaan [OK].
HUOMAUTUS: Varmuuskopion oletuskohteena on Microsoft SQL -ohjelmakansio. Varmuuskopioi tiedosto USB Flash Drive
-asemaan, jos haluat, että se on helpommin haettavissa. (E:\ on asemasijainti alla olevassa näyttöruudussa).
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7. Varmista, että varmuuskopion uusi kohde näkyy Destination (Kohde) -osassa ja aloita kopiointi napsauttamalla [OK].

8. Kopioinnin edistyminen näkyy näyttöruudun vasemmassa alakulmassa. Kun varmuuskopiointi on valmis, näyttöön avautuu
kopioinnin onnistumisesta ilmoittava viesti.

9. Tarkista varmuuskopion sijainti varmistaaksesi, että .bak-tiedosto on olemassa.
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Tietokannan palauttaminen varmuuskopiosta
Huomautus: Jos tietokantaversio on vanhempi kuin ohjelmistoversio, palauta tietokanta noudattamalla seuraavia alla
esitettyjä ohjeita ja asenna 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto sen jälkeen uudelleen. Varmista, että käytät
olemassa olevaa Mds-tietokantaa asennukseen.
1. Avaa Microsoft SQL Server Management Studio ja muodosta yhteys SQLMDS-palvelimeen.

2. Avaa Object Explorer -ruudussa Databases (Tietokannat). Jos Mds -tietokanta on olemassa, luo siitä varmuuskopio ja poista
se sen jälkeen. Napsauta hiiren oikealla painikkeella Mds, valitse Delete (Poista) ja napsauta [OK]. Napsauta sen jälkeen hiiren
oikealla painikkeella Databases (Tietokannat) ja valitse Restore Database (Palauta tietokanta).

3. Kirjoita To database: (Tietokantaan)-kenttään "Mds".
4. Source for restore (Palautettava lähde) -osassa valitse From device: (Laitteesta) ja napsauta […]-painiketta.
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5. Napsauta [Add] (Lisää) -painiketta ja valitse tietokannan varmuuskopio (*.bak) tallennuspaikastasi. Napsauta [OK], ja sen
jälkeen vielä uudestaan [OK].
Huomautus: Kansioiden selaaminen voi olla vaikeaa tässä näkymässä. Jos Tietokanta on kovalevylläsi, kopioi se C:\ asemalle,
tai USB-muistitikulle ennen tätä vaihetta. (E:\ on asemasijainti alla olevassa näyttöruudussa).

�
6. Valitse Restore (Palauta) -ruutu ja aloita palautus napsauttamalla [OK].
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7. Kopioinnin edistyminen näkyy näyttöruudun vasemmassa alakulmassa. Kun varmuuskopiointi on valmis, näyttöön avautuu
kopioinnin onnistumisesta ilmoittava viesti.

8. Avaa Object Explorer -ruudussa Databases (Tietokannat). Mds-tietokannan pitäisi näkyä luettelossa.
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Ohjelmiston asennuksen purkaminen
Voit purkaa 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmiston asennuksen käyttämällä jotakin seuraavista kolmesta menetelmästä: All
Programs (Kaikki ohjelmat) -valikko, Uninstall.exe -tiedosto tai Control Panel (Ohjauspaneeli).

All Programs (Kaikki ohjelmat) -valikko
Napsauta Windows-työpöydän Start (Käynnistä) -painiketta ja valitse All Programs (Kaikki ohjelmat).
Valitse 3M.
Valitse 3M Molecular Detection System (3M Molecular Detection Ohjelmisto).
Valitse Uninstall (Pura asennus).
Näyttöön aukeaa Uninstall 3M Molecular Detection System Uninstall (Pura 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmiston
asennus) -valintaruutu. Voit poistaa tai tallentaa olemassa olevan 3M Molecular Detection System Testijärjestelmän tietokannan.
Oletusasetuksena on tietokannan tallentaminen. Jos haluat poistaa tietokannan, napsauta Delete database (Poista tietokanta)
-valintaruutua.
6. Pura ohjelmiston asennus napsauttamalla [Uninstall] (Pura asennus) -painiketta tai peruuta asennuksen purku napsauttamalla
[Cancel] (Peruuta) -painiketta.
1.
2.
3.
4.
5.

Uninstall.exe
1. Käytä Windows Explorer selainta navigoidaksesi C-asemalle. \Program Files\3M\3M Molecular Detection System. Jos et
ohjatun asennustoiminnon aikana valinnut oletuskohdekansiota asennuksen juurihakemistoksi, selaa siihen asennuksen
juurihakemiston kohdekansioon, jonka valitsit asennuksen aikana.
2. Kaksoisnapsauta Uninstall.exe -tiedostoa.
3. Näyttöön aukeaa Uninstall 3M Molecular Detection System Uninstall (Pura 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmiston
asennus) -valintaruutu. Voit poistaa tai tallentaa olemassa olevan 3M Molecular Detection System Testijärjestelmän tietokannan.
Oletusasetuksena on tietokannan tallentaminen. Jos haluat poistaa tietokannan, napsauta Delete database (Poista tietokanta)
-valintaruutua.
4. Pura ohjelmiston asennus napsauttamalla [Uninstall] (Pura asennus) -painiketta tai peruuta asennuksen purku napsauttamalla
[Cancel] (Peruuta) -painiketta.

Control Panel (Ohjauspaneeli)
1.
2.
3.
4.

Napsauta Windows-työpöydän Start (Käynnistä) -painiketta ja valitse Control Panel (Ohjauspaneeli).
Kaksoisnapsauta Add (Lisää)- tai Remove Programs (Poista ohjelmia) -kohtaa.
Valitse 3M Molecular Detection System (3M Molecular Detection Ohjelmisto).
Valitse Change/Remove (Muuta/poista)
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5. Näyttöön aukeaa Uninstall 3M Molecular Detection System Uninstall (Pura 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmiston
asennus) -valintaruutu. Voit poistaa tai tallentaa olemassa olevan 3M Molecular Detection System Testijärjestelmän tietokannan.
Oletusasetuksena on tietokannan tallentaminen. Jos haluat poistaa tietokannan, napsauta Delete database (Poista tietokanta)
-valintaruutua.
6. Pura ohjelmiston asennus napsauttamalla [Uninstall] (Pura asennus) -painiketta tai peruuta asennuksen purku napsauttamalla
[Cancel] (Peruuta) -painiketta.

Asennuksen purkunäyttö

3M Molecular Detection System Testijärjestelmän Itsetarkistuksen suorittaminen
Ennen kuin aloitat
•

•

•

•
•

3M Molecular Detection System Testijärjestelmän Itsetarkistus alkaa automaattisesti, kun virta laitetaan päälle, ja se
voidaan aloittaa ohjelmistoa käyttäen. 3M suosittelle Itsetarkistuksen suorittamista kerran päivässä niinä päivinä, kun käytät
3M Molecular Detection System laitetta.
Itsetarkistus sisältää seuraavat testit:
–– laiteohjelmiston kelpoisuus
–– LED-toiminta
–– tehonjakelu
–– lämmityslaitteen toiminta
–– valodiodien toiminta
–– muistin eheyden tarkastus.
Tee seuraavat toimenpiteet ennen itsetarkistuksen käynnistämistä testin epäonnistumisen estämiseksi:
–– Varmista, että kytkentävalmis lämmityslohko on asennettu oikein.
–– Irrota 3M Speed Loader Pikalataimen alusta laitteesta.
–– Sulje laitteen kansi.
Itsetarkistus kestää keskimäärin 2 minuuttia. Itsetarkistuksen aikana laitteen tilavalo vaihtaa väriä, virtavalo vilkkuu punaisena
hetken ja sen jälkeen kaikki valot sammuvat.
Jos haluat tallentaa käynnistyksen aikana tehdyn itsetarkistuksen tuloksen ohjelmaan, kytke laite tietokoneeseen ja avaa
ohjelmisto ennen kuin kytket laitteen päälle.
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Itsetarkistuksen käynnistäminen
1. Sammuta laite ja kytke se takaisin päälle, tai avaa kontekstivalikko napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella laitteen kuvaketta
ohjelmiston tilapalkissa. Voit myös kaksoisnapsauttaa laitteen kuvaketta, jolloin laite-välilehti aukeaa.
2. Valitse Start the Self-Check (Käynnistä itsetarkistus).
3. Laitteen kuvake muuttuu valkoiseksi � ja Laitteen tila (Instrument Status) muuttuu vianmääritykseksi (Diagnose).
Itsetarkistuksen edistymistä kuvaava palkki näkyy instrumenttivälilehdellä.
4. Kun itsetarkistus on valmis, näyttöön aukeaa ponnahdusilmoitus, joka näyttää tuloksen (ts. hyväksytty tai hylätty). Myös laitteen
tilapalkki ja kuvake näyttävät tuloksen, kuten alla olevassa taulukossa esitetään:
Laitteen tilavalo

Laitteen kuvake

Yhtäjaksoinen oranssi
tai vihreä

Tulos
Hyväksytty

Vilkkuva punainen

Vilkkuva

Hylätty

5. Ohita ilmoitus napsauttamalla [OK]-painiketta tai tarkastele yksittäisten testien tuloksia napsauttamalla [View Report] (Katso
raportti) -painiketta.
6. Voit tarkastella viimeisiä itsetarkistustuloksia valitsemalla Instrument Self-Check Results (Instrumentin itsetarkistustulokset)
Reports (Raportit) -valikosta. Katso lisätietoja tämän oppaan raporttien luomista käsittelevästä kappaleesta.
7. Katso lisätietoja itsetarkistuksessa ilmenneiden vikojen vianmäärityksestä tämän oppaan vianmääritystä käsittelevästä
kappaleesta.

Virhelokitiedoston tarkastelu
3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmisto luo virhelokitiedoston, joka auttaa ohjelmistovirheiden vianmäärityksessä.
Ohjelmiston näyttämät Error (virhe) -viestit saattavat viitata tähän tiedostoon lisätietojen saamiseksi erityisestä virheestä.
Tietokoneella on vain yksi virhelokitiedosto käyttäjätiliä kohti, ja sitä käytetään 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmiston
jokaisen ajon aikana. Tiedosto sijaitsee seuraavassa kansiossa:
Windows XP
C: \Documents and Settings\<Username>\3M\3M Molecular Detection System\LOG
Windows Vista/7
C: \Users\<Username>\3M\3M Molecular Detection System\LOG

Laiteohjelmiston (Firmware) päivittäminen Windows XP:ssä
1. Älä yritä päivittää laitteen laiteohjelmistoa, ellei 3M:n edustaja ole niin pyytänyt. Jos laitteen suorituskyvyn parantaminen
edellyttää laiteohjelmiston päivittämistä, 3M:n edustaja ottaa sinuun yhteyttä ja antaa päivityksen sisältävän tallenteen.
2. Käytä Windows Explorer -selainta kopioidaksesi päivitystiedoston, firmware.bin C:\Program Files\3M\3M Molecular Detection
System\Firmware\DFU folder. Tämä on oletusarvoinen asennuksen kohdekansio. Jos valitsit ohjelmiston asennuksen yhteydessä
eri kansion, Firmware\DFU on silloin määrittämässäsi paikassa. Korvaa olemassaoleva firmware.bin tiedosto.
3. Kopioituasi firmware.bin tiedostontiedosto oikeaan kansioon, aloita päivittäminen. Vain Järjestelmän valvojat (Administrator
users) voivat päivittää Laiteohjelmiston. Voit aloittaa päivityksen napsauttamalla Upgrade firmware (Päivitä laiteohjelmisto)
laitteen kontekstivalikossa tai [Upgrade Firmware] -painikkeesta laitteen sarkaimessa. Kun käynnistät päivityksen, laite
johdonmukaisesti kytketään irti järjestelmästä ja laitteen kuvake häviää tilapalkista.
4. Musta UpgradeIt (Päivitä It) -käskyikkuna aukeaa
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Laiteohjelmiston asennuskansio
5. Mikäli päivität laiteohjelmitos ensimmäistä kertaa tietokoneellasi, sinun täytyy pienentää UogradeIR -ikkuna tällä kertaa ja
asentaa avustavat laitteen ajurit.
6. Kun Found New Hardware Wizard (Ohjattu uuden laitteiston asennus) -ikkuna aukeaa, valitse Install from a list of specific
location (Advanced) (Asenna luettelosta tai erityisestä sijainnista (Edistynyt).
7. Valitse Search for the best driver in these locations (Hae paras ajuri näissä sijainneissa) tai valitse Include this location in
the search (Sisällytä tämä sijainti hakuun).
8. Selaa Dfu\Drivers -kansioon Molecular Detection System Testijärjestelmän kansiossa, joka on kuvattu edellä vaiheessa 2.
9. Kun asennusohjelma on asentanut ajurit, tietokone päättää laitteen tunnistusprosessin ja antaa ilmoituksen, että uusi laite on
valmis käytettäväksi.

Windows XP Firmware Upgrade Driver Installation (Laiteohjelmiston päivityksen ajureiden asentaminen) (1)
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Windows XP Firmware Upgrade Driver Installation (2)

Windows XP Firmware Upgrade Driver Installation (3)
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Windows XP Firmware Upgrade Driver Installation (4)
10. Kun ajuri on asennettu, sulje ja käynnistä kone uudelleen.
11. Uudelleenkäynnistämisen jälkeen, avaa ohjelmisto, napsauta hiiren oikealla näppäimellä laite-kuvaketta ja valitse
Upgrade firmware (Päivitä laiteohjelmisto).
12. Vastaa komentoikkunassa "Yes" (Kyllä) tai "Y", kuten alla. Uusi laiteohjelmisto on ladattu laitteeseen, laite käynnistyy uudelleen
ja käynnistää itsetarkistuksen.
13. 3M Molecular Detection Ohjelmisto tunnistaa laitteen, ja laitteen kuvake ilmestyy tilapalkkiin. Kun kohdistin viedään laitteen
kuvakkeen päälle, laiteohjelmiston uusi versionumero tulee näkyviin.
14. Jos laitetta ei tunnisteta, päivityksessä on ilmennyt virhe. Tämän korjaamiseksi, laita laite pois päältä ja sitten takaisin päälle ja
aloita päivitysprosessi uudestaan.

UpgradeIt (Päivitä It) -komentoikkuna

Laiteohjelmiston päivitys Windows 7/Vista:ssa
1. Älä yritä päivittää laitteen laiteohjelmistoa, ellei 3M:n edustaja ole niin pyytänyt. Jos laitteen suorituskyvyn parantaminen
edellyttää laiteohjelmiston päivittämistä, 3M:n edustaja ottaa sinuun yhteyttä ja antaa päivityksen sisältävän tallenteen.
2. Käytä Windows Explorer -selainta kopioidaksesi päivitystiedoston, firmware.bin C:\Program Files\3M\3M Molecular Detection
System\Firmware\DFU folder. Tämä on oletusarvoinen asennuksen kohdekansio. Jos valitsit ohjelmiston asennuksen yhteydessä
eri kansion, Firmware\DFU on silloin määrittämässäsi paikassa. Korvaa olemassaoleva firmware.bin tiedosto.
3. Kopioituasi firmware.bin tiedostontiedosto oikeaan kansioon, aloita päivittäminen. Vain Järjestelmän valvojat (Administrator
users) voivat päivittää Laiteohjelmiston. Voit aloittaa päivityksen napsauttamalla Upgrade Firmware (Päivitä laiteohjelmisto)
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laitteen kontekstivalikossa tai [Upgrade Firmware] -painiketta laite sarkaimessa. Kun käynnistät päivityksen, laite
johdonmukaisesti kytketään irti järjestelmästä ja laitteen kuvake häviää tilapalkista.
4. Musta UpgradeIT komentoikkuna aukeaa.

Laiteohjelmiston asennuskansio
5. Mikäli päivität laiteohjelmiston ensimmäistä kertaa tietokoneellasi, sinun täytyy pienentää UogradeIR -ikkuna tällä kertaa ja
asentaa avustavat laitteen ajurit.
6. Automaattisen asennuksen epäonnistuminen: Avaa Device Manager (Laitteen hallinta), napsauta hiiren oikealla näppäimellä
Device Firmware Upgreade (Laitteen laiteohjelmiston päivitys), ja valitse Upgrade Driver Software (Päivitä ajurien ohjelmisto).
7. Valitse Browse my computer for driver software (Selaa tieotokonettani ajuri ohjelmiston löytämiseksi).
8. Napsauta Browse (Selaa)
9. Selaa Dfu\Drivers -kansioon Molecular Detection System Testijärjestelmän kansiossa, joka on kuvattu edellä vaiheessa 2.
10. Windowsin Security (Turvallisuus) -ikkuna aukeaa. Napsauta Install this driver software anyway (Lataa tämä ajuriohjelmisto joka
tapauksessa).
11. Kun asennusohjelma on asentanut ajurit, tietokone päättää laitteen tunnistusprosessin ja antaa ilmoituksen, että uusi laite on
valmis käytettäväksi.

Device Manager (Laitteen hallitseminen)
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Windows 7/Vista Firmware Upgrade Driver Installation (Laiteohjelmiston päivityksen ajurin asennus) (1)

Windows 7/Vista Firmware Upgrade Driver Installation (2)
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Windows 7/Vista Firmware Upgrade Driver Installation (3)

Windows 7/Vista Firmware Upgrade Driver Installation (4)
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Windows 7/Vista Firmware Upgrade Driver Installation (5)
12. Kun ajuri on asennettu, kirjoita "Yes" (Kyllä) tai "Y" komentoikkunaan, kuten alla näkyy. Uusi laiteohjelmisto on ladattu
laitteeseen, laite käynnistyy uudelleen ja käynnistää itsetarkistuksen.
13. 3M Molecular Detection Ohjelmisto tunnistaa laitteen ja laitteen kuvake ilmestyy tilapalkkiin. Kun kohdistin viedään laitteen
kuvakkeen päälle, laiteohjelmiston uusi versionumero tulee näkyviin.
14. Jos laitetta ei tunnisteta, päivityksessä on ilmennyt virhe. Tämän korjaamiseksi, laita laite pois päältä ja sitten takaisin päälle ja
aloita päivitysprosessi uudestaan.

UpgradeIt Command Window (Päivitä It käsky -ikkuna)
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Laitteen puhdistaminen ja sterilointi
VAROITUS: Noudata annettuja laboratoriokäytäntöjä ja käytä asianmukaisia henkilösuojaimia, kun käsittelet laitetta tai levyjä tai
puhdistaessasi tai steriloidessasi laitetta.
VAROITUS: Vaarallisiin jännitetasoihin liittyvien riskien pienentämiseksi kytke laite aina pois päältä ja irrota se virtalähteestä ennen
kuin aloitat sen puhdistamisen tai steriloinnin.
Puhdista ja steriloi laite välittömästi, jos havaitset siinä roiskeita.
Puhdista laitteen ulkopinnat säännöllisesti kerran kuukaudessa.
Steriloi laitteen sisäpinnat säännöllisesti kerran kuukaudessa.

Ulkopintojen puhdistaminen
1. Sammuta virta (1) ja irrota sähköjohto (2) ja USB-kaapeli (3) takapaneelista.

2. Käytä kertakäyttöliinaa 1 - 5 %:sta (v: määrä vedessä), laimennetulla talouskäyttöisellä valkaisuliuoksella kevyesti kostutettua
liinaa (1) ja pyyhi varovaisesti instrumentin ulkopinnat. Väännä kertakäyttöliinaa kunnolla niin, että se on kostea mutta ei valuva.
Vältä takapaneelin sähköjohto- ja USB-kaapeliliitäntiä, kun puhdistat ulkopintoja.
3. Tee toimenpide uudelleen käyttämällä toista kertakäyttöistä liinaa, joka on kostutettu tislatulla tai deionisoidulla vedellä.

Sisäpintojen sterilointi
4. Anna kansilämmittimen ja kytkentävalmiin lämmityslohkon jäähtyä viisi minuuttia, ennen kuin nostat laitteen kannen.
5. Nosta laitteen kansi ja poista 3M Speed Loader Pikalataimen alusta (1) laitteesta.

6. Käytä 1 - 5 %:sta (v:määrä vedessä), Suihkuta pikalataimeen suihkupullolla 1 - 5 %:n (veteen laimennettua) talouskäyttöistä
valkaisuliuosta.
7. Pyyhi Speed Loader Pikalataimen alusta kuivaksi kertakäyttöisellä liinalla.
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8. Huuhtele 3M Speed Loader Pikalataimen alusta laboratorion lavuaarissa pitämällä sitä juoksevan vesijohtoveden alla.
9. Aseta 3M Speed Loader Pikalataimen alusta syrjään paikkaan, jossa se voi ilmakuivua vähintään tunnin ajan.

10. Irrota kytkentävalmis lämmityslohko laitteesta ja suihkuta se 1 - 5 % (v:kytkentävalmiiseen lämmityslaitteeseen suihkupullolla
1 - 5 %:n (veteen laimennettua) talouskäyttöistä valkaisuliuosta.

11. Pyyhi valkaisuliuos pois kytkentävalmiista lämmityslohkoa kertakäyttöisellä liinalla.
12. Huuhtele kytkentävalmis lämmityslohko laboratorion lavuaarissa pitämällä sitä juoksevan vesijohtoveden alla.
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13. Pyyhi lämmityslohko kuivaksi kertakäyttöisellä liinalla.

14. Käytä kuivaa kertakäyttöistä liinaa ja paina varovaisesti alas jokaista jousitappia (1) kytkentävalmiissa lämmityslohkossa.

15. Aseta kytkentävalmis lämmityslohko syrjään paikkaan, jossa se voi ilmakuivua vähintään tunnin ajan.
16. Käytä kertakäyttöliinaa 1 - 5 %:sta (v:määrä vedessä),laimennetulla talouskäyttöisellä valkaisuliuoksella kevyesti kostutettua
liinaa (1) ja pyyhi varovaisesti instrumentin ulkopinnat. Väännä kertakäyttöliinaa kunnolla niin, että se on kostea mutta ei valuva.
17. Tee toimenpide uudelleen käyttämällä toista kertakäyttöistä liinaa, joka on kostutettu tislatulla tai deionisoidulla vedellä.
18. Kuivaa laitteen sisäpinnat kuivaksi kertakäyttöisellä kuivalla liinalla. Anna laitteen sisäpintojen ilmakuivua vähintään tunnin ajan.
Älä kytke sähköjohtoa ja USB-kaapelia takaisin paikoilleen ennen kuin laite on ilmakuivunut vähintään tunnin ajan.
19. Kytke USB-kaapeli (3) ja sähköjohto (2) ja kytke virta päälle (1).

Laitteen pakkaaminen lähetettäväksi 3M:n huoltoon
VAROITUS: Puhdista ja steriloi laite aina ennen sen palauttamista huoltoon.
1. Kytke 3M Molecular Detection System Testijärjestelmä pois päältä laitteen takapaneelin on/off -kytkimellä.
2. Irrota USB-kaapeli (5) laitteen takapaneelin USB 2.0 -portista ja tietokoneen USB 2.0 -portista (6).
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3. Irrota virtalähteen liitäntäjohto (1) vaihtovirtapistorasiasta (4) ja kytke sen jälkeen virtalähde (2) irti 3M Molecular Detection
System Testijärjestelmän virtaliitännästä (3).

4. Pakkaa 3M Molecular Dtection System Testijärjestelmälaite kuljetuspakkaukseen, jossa laite toimitettiin.
5. Sulje 3M Molecular Detection System Testijärjestelmälaite varusteineen tiiviisti kuljetuspakkauksen sisään.
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Vianmääritys
3M Molecular Detection System Testijärjestelmän vianmääritys
Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Kytkentävalmista lämmityslohkoa
ei ole asennettu oikein.

Asenna lämmityslohko uudelleen, sammuta laite ja
kytke se takaisin päälle.

Kytkentävalmis lämmityslohko on
juuri puhdistettu eikä ole täysin
kuiva.

Anna lämmityslohkon ilmakuivua pidempään.

Lämmityslohkon jousitapit eivät
ole suorassa.

Suorista jouset.

Tappien päät sisäkehikossa ovat
likaiset tai syöpyneet.

Puhdista tapit.

Sisälämpötila näyttää
"NaN".

Ohjelmisto ja laite ovat
epäsynkroonissa.

Sammuta laite ja kytke se takaisin päälle.

Itsetarkistus hylkää
valodioditestin.

Laitteen kansi auki, ja/tai alusta/
putket jääneet laitteen sisään
itsetarkistuksen ajaksi.

Sulje kansi, poista alusta/putket ja käynnistä
itsetarkistus uudelleen.

Itsetarkistus hylkää
virtatestin.

Virtaliitännät eivät ole kunnolla
paikoillaan.

Käännä virtakytkin pois päältä, tarkasta liitännät ja
käännä kytkin päälle.

Itsetarkistus hylkää SRAMtestin.

Muistin korruptoituminen

Asenna laiteohjelmisto uudelleen. Jos vika jatkuu,
palauta laite huollettavaksi.

Laite jää lämmitystilaan
(oranssi tilavalo).
Sisälämpötila näyttää Infinity °C.
Kotelon tai kannen
lämmityksen itsetarkistus
epäonnistuu

Itsetarkistus hylkää
laiteohjelmistotestin.
Itsetarkistus hylkää
sarjanumerotestin.

Muistin korruptoituminen

Asenna laiteohjelmisto uudelleen. Jos vika jatkuu,
palauta laite huollettavaksi.

Tarkistussumma ei täsmää.

Väärä sarjanumero

Asenna laiteohjelmisto uudelleen. Jos vika jatkuu,
palauta laite huollettavaksi.

Kytkentävalmista lämmityslohkoa
ja/tai Speed Loader Pikalataimen
alustaa ei ole asetettu oikein.

1. Sammuta laite ja kytke se takaisin päälle. 2. Mikäli
kansi ei aukea käyttämällä kannen aukaisupainiketta,
käytä kanneen hätäavausta laitteen pohjassa. Poista
ruuvi, joka peittää painikkeen ja laita sitten ohut esine
(esim. avattu paperiklipsi) reikään ja paina painiketta.
Tarkista, että lämmityslohko ja/tai lataustaso ovat
paikoillaan.

Solenoidin toimintahäiriö

1. Sammuta laite ja kytke se takaisin päälle. 2. Mikäli
kansi ei aukea käyttämällä kannen aukaisupainiketta,
käytä kanneen hätäavausta laitteen pohjassa. Poista
ruuvi, joka peittää painikkeen ja laita sitten ohut esine
(esim. avattu paperiklipsi) reikään ja paina painiketta.
3. Avaa kansi, pidä kannen lukkotappia alhaalla ja paina
kannen avauspainiketta. 4. Jos solenoidi ei käynnisty
(ei naksausääntä), palauta laite huollettavaksi.

Kansi ei aukea.
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Ongelma

Kansi ei pysy kiinni.

Tilapalkki on pois päältä,
mutta virtavalo päällä.

Laite ei kytkeydy päälle.

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Irtolikaa lukossa ja/tai
sisäkehikossa.

Puhdista lukko ja/tai sisäkehikko.

Solenoidi jumittunut aukiasentoon.

Sammuta laite ja kytke se takaisin päälle. Jos vika
jatkuu, palauta laite huollettavaksi.

Laite on valmiustilassa.

Siirry käyttötilaan ohjelmiston avulla tai sammuta laite
ja kytke se takaisin päälle.

LED-valot eivät toimi.

Käynnistä itsetarkistus ja seuraa tilapalkista värien
vaihtumista. Jos et näe punaista, vihreää ja sinistä
väriä, palauta laite huollettavaksi.

Virtaliitännät eivät ole kunnolla
paikoillaan.

Käännä virtakytkin pois päältä, tarkasta liitännät ja
käännä kytkin päälle.

Virtavalo ei toimi.

Yhdistä laite tietokoneeseen, käännä virtakytkin päälle
ja tarkista laitteen tila ohjelmistossa.

3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmistoasennuksen vianmääritys
Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

SQL Serverin asentamisen aikana
ilmestyy viesti, joka ilmoittaa, että
tiettyjä tarvittavia osia ei ole asennettu.

Tarvittava osa puuttuu.

Asenna kyseinen osa.

"SQL Server Setup has encountered an
error when running a Windows Installer
file" -viesti (asennusvirhe) ilmestyy SQL
Serverin asennuksen aikana.

Useita mahdollisia syitä.

Napsauta Cancel (Peruuta). Vikaviesti
ilmestyy, kun asennus loppuu. Käynnistä
tietokone uudelleen ja aloita SQL
Serverin asennus alusta uudelleen.

Vika SQL Serverin asennuksen lopussa

Useita mahdollisia syitä.

Käynnistä tietokone uudelleen ja asenna
SQL Server uudelleen.

Sovelluksella ei ole
järjestelmänvalvojan oikeuksia.

Keskeytä asennus, napsauta
3M.Mds.exe -tiedostoa
hiiren oikealla painikkeella ja
valitse Run as administrator
(Suorita järjestelmänvalvojana).

SQL Serverin palvelinnimi on väärä.

Anna oikea palvelinnimi, joka on
tavallisesti paikallisen tietokoneen
nimi, jonka perässä on "/SQLMDS".
Tietokoneen nimen löytää Windowsin
Computer Properties (Tietokone Ominaisuudet) -valikosta.

Windows käyttötilillä ei ole pääsyä
SQLMDS serverille

Hanki Windows käyttötilille pääsy
SQLMDS serverille käyttäen SQL Server
Management Studiota

"Error opening file for writing" -viesti
ilmestyy MDS-sovelluksen asennuksen
aikana Windows Vista- tai Windows 7
-käyttöjärjestelmään.

"SQL Server does not exist or
access denied" -viesti ilmestyy
MDS-sovellusasennuksen Database
Connection Settings (Tietokannan
yhteysasetukset) -näyttöön.
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Ongelma
"An error occurred during application
language initialization (Virhe tapahtui
ohjelman kielen valinnan aikana).
Please check the database connection"
(Tarkista tietokannan liitynnät). -viesti
ilmestyy MDS-sovelluksen avaamisen
jälkeen.

Mahdollinen syy

Ratkaisu

SQL Server ei ole toiminnassa.

Tarkista SQL Server Configuration
Manager -sovelluksella palvelimen tila ja
käynnistä palvelin.

Tietokantaa ei ole asennettu oikein.

Asenna MDS-sovellus uudelleen.

SQL Serveriä ei ole asennettu oikein.

Asenna SQL Server uudelleen.
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3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmiston toiminnan vianmääritys
Ongelma

Tuontivirhe, joka ilmoittaa "Invalid file
format" (Väärä tiedostomuoto).

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Tuontitiedoston tarkenne tai
erotintyyppi on väärä.

Määritä tiedostotarkenne ja erotintyyppi tuonti- ja
vientiasetuksissa (Import and Export Options) niin,
että ne vastaavat tiedostoa, jonka haluat tuoda.

Otsikkorivien määrä
Määritä otsikkorivien määrä tuonti- ja
tuontitiedostossa ei täsmää tuonti- vientiasetuksissa (Import and Export Options) niin,
ja vientiasetusten asetusta.
että ne vastaavat tiedostoa, jonka haluat tuoda.
CSV-tiedostoissa tyhjät kentät
on erotettava pilkulla, myös rivin
viimeisen arvon jälkeen.

Avaa CSV-tiedosto muistiossa ja lisää pilkut
tarvittaviin paikkoihin.

Ajomääritystiedoston tuonnin jälkeen Otsikkorivien määrä
Määritä otsikkorivien määrä tuonti- ja
ensimmäisen sarakkeen putket, joiden tuontitiedostossa ei täsmää tuonti- vientiasetuksissa (Import and Export Options) niin,
pitäisi määritettyjä, ovat tyhjiä.
ja vientiasetusten asetusta.
että ne vastaavat tiedostoa, jonka haluat tuoda.
Virheilmoitus tiedoston tuonnissa:
"do not have required permission"
(tarvittavaa lupaa ei ole)

Tuontitiedoston sijainniksi
on määritetty Program Files
-hakemisto Windows 7:ssä.

Selaa Import and Export Options (Tuontija vientiasetukset) -ikkunaan ja määritä
tuontitiedostolle toinen paikka, kuten Documentskansio.

Virheilmoitus tiedoston viennissä: "do
not have required permission"

Vientitiedoston sijainniksi
on määritetty Program Files
-hakemisto Windows 7:ssä.

Selaa Import and Export Options (Tuontija vientiasetukset) -ikkunaan ja määritä
vientitiedostolle toinen paikka, kuten Documentskansio.

Ajoa ei ole tallennettu.

Tallenna ajo.

Laite ei ole käyttövalmiissa tilassa
(vihreä tilapalkki).

Odota, kunnes laite on käyttövalmiissa tilassa
ennen kuin käynnistät ajon. Jos laite on
valmiustilassa (tilapalkissa ei ole väriä), herätä se
käyttötilaan.

Laite on Test Complete
(Testi valmis) -tilassa
(punainen tilapalkki).

Avaa ja sulje laitteen kansi.

Yrität antaa arvoa harmaaseen
pudotusluetteloon. Uusia arvoja
ei voida antaa, kun kenttä on
luettelotilassa.

1. Muuta kenttä tekstisyöttöiseksi (valkoinen)
napsauttamalla +-painiketta.
2. Kirjoita uusi arvo.
3.	Napsauta vihreää painiketta tai paina Enter.

Uusi ajo ei käynnisty

Sample ID (Näytetunnus) ja/tai Kit
Lot Number (Sarjan eränumero)
eivät tallennu Setup (Grid) (Asetukset
(ruudukko))- tai Setup (List) (Asetukset
(luettelo)) -välilehdille.

Kit Lot Number (Sarjan eränumero)
ei tallennu Setup (Grid) (Asetukset
Yrität antaa sarjan eränumeroa,
(ruudukko))- tai Setup (List) (Asetukset joka on jo käytössä.
(luettelo)) -välilehdille.

Tarkista sarjan eränumero ja yritä uudelleen.
Sarjan eränumeroiden on oltava ainutlaatuisia
(esim. SAL- ja ECO-sarjoilla ei voi olla samaa
eränumeroa).

Ajo epäonnistui lämpötilavirheen
vuoksi.

1. Poista latausalusta laitteesta.
2. Aseta kytkentävalmis lämmityslohko
uudestaan paikoilleen.
3. Suorita itsetarkistus.
4. Jos itsetarkistus antaa hylätyn tuloksen tai
enemmän ajoja epäonnistuu tämän virheen
vuoksi, palauta instrumentti huollettavaksi.

Lämpötilavirhe
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Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Ajo epäonnistui, koska laitetta ei
ole kytketty.

USB-kaapeli irti.

Tarkista laitteen USB-liitäntä.

Virran puute

Tarkista laitteen virransaanti.

Raportti on parhaillaan auki Raportin
-näkymässä. Kun Raportti -näkymä
on auki, ohjelmiston pääsivu ei ole
käytettävissä.

Vaihda Raportti näkymään napsauttamlla
kuvaketta Windows Task -palkissa. Sulje
Raporttien näyttö ja palaa ohjelmiston pääsivu
-näkymään.

Ohjelmisto ei reagoi
sisäänmenoon tai se on juuttunut

Yhteydenottaminen 3M:ään tuote- ja huoltotietojen saamiseksi
1. Hae verkkoselaimellasi 3M Food Safety-tuotetiedot osoitteesta www.3M.com/foodsafety
2. Soita 3M:n tekniseen tukeen.

3M:n tekninen tuki
3M United States
3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-800-328-6553

3M Canada
Post Office Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
Canada
1-800-563-2921

3M Asia Pacific
No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Europe and MEA
3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz - Strasse 1
D41453 Neuss/Germany
+49-2131-14-3000

3M Japan
3M Health Care Limited
33-1, Tamagawadai 2-chrome
Setagaya-ku, Tokyo
158-8583, Japan
81-570-011-321

3M Latin America
3M Center
Bldg. 275-5W-05
St. Paul, MN 55144-1000
USA
1-954-340-8263

3M Australia
Bldg A, 1 Rivett Road
North Ryde, NSW 2113
Australia
61 1300 363 878

Tavaramerkit
3M ja 3M-logo ovat 3M:n tavaramerkkejä. Microsoft Windows XP, Microsoft Vista ja Microsoft Windows 7 ovat Microsoft
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Liite
Liite sisältää esimerkkejä 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmiston käyttämistä tai luomista tiedostoista.
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Esimerkkiraportit
Example Reports

Seuraavassa
annetaan
testijärjestelmän
raporteista.
Joitain
esimerkkejätoon
lyhennetty
The following
shows esimerkkejä
examples of3M
3MMolekyläärisen
Molecular Detection
Softwareohjelmiston
reports. Some
examples
are shortened
remove
poistamalla toistuvia tietoja. Kaikki olennaiset tiedot näytetään.

repetitive information. All pertinent data has been shown.

Hakutulokset

Search Results
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Näyteraportti

Samples Report

86

FI (Suomenkielinen)
EN (English)

Testisarjaraportti

Assay Kits Report
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Valmistuneet
ajot -raportti
Completed Runs
Report
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Käyttäjäraportti

Users Report
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Instrument Self-Check Report (Laitteen itsetarkistusraportti)

Instrument Self-Check Report
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Laitteen lämpötilaloki

Instrument Temperature Log
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Seurantaloki
Audit Log
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Ajon
Runasettelu
Layout

93
93

FI (Suomenkielinen)
EN (English)

Run
(käyrät
käytössä)
RunReport
Report(Ajoraportti)
(with graphs
enabled)
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Esimerkki tuonti-/vientitiedostoista
Näytteen CSV (Comma Separated Values) -tiedosto
Seuraavassa on esitetty näytemääritysten tuontiin käytettävän CSV (Comma Seperated Values) -tiedoston sisältö. Jokainen rivi on uusi
näytemääritys. Jokaisen rivin tiedot on järjestetty. Kaksi peräkkäistä erotinta, joiden välissä ei ole mitään, merkitsee tyhjää kenttää.
Seuraavassa luettelossa näytteen kuvauskenttien sijainti on yhdistetty niiden arvoihin, kuten ensimmäisessä määrityksessä esitetään.
1. Sample ID (Näytetunnus)
2. Sample Type (Näytetyyppi)
3.
4.
5.
6.
7.
8.

à Sample01,
à	Processed (Käsitelty) (Sallitut arvot on kuvattu tämän oppaan Kenttien
määrittäminen -kappaleessa,
à Beef (Pihvi),

Description (Kuvaus)
Product (Tuote)àFranks,
Brand (Tuotemerkki)
à Brand X,
Lot Number (Eränumero)
à 20110408-A,
Line (Linja)
à 5,
Customer (Asiakas)
à Customer X.
Sample01,Processed,Beef,Franks,Brand X,20110408-A,5,Customer X
Sample02,Environmental,Grinder A,,,,6,Customer Y
Sample03,,,,,,,

Ajomääritysten CSV (Comma Separated Values) -tiedosto
Seuraavassa on esitetty näyte-, ajo- ja eränumeromääritysten tuontiin käytettävän CSV (Comma Seperated Values) -tiedoston sisältö.
Tiedot ovat järjestyksessä. Kaksi peräkkäistä erotinta, joiden välissä ei ole mitään, merkitsee tyhjää kenttää. Seuraavassa luettelossa
ajon, näytteen ja eränumeron kuvauskenttien sijainti on yhdistetty niiden arvoihin, kuten ensimmäisessä määrityksessä esitetään.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Run ID (Ajotunniste)
Well ID (Putken tunniste)
Pitoisuus tyyppi
Hyvin tyyppi

à 4062001(2),
à A1,
à	SAL (Sallitut arvot on kuvattu tämän oppaan Uuden ajon tuominen -osassa),.
à	Sample (Näyte) (Sallitut arvot on kuvattu tämän oppaan Uuden ajon tuominen
-osassa),
Well Comment (Putken kommentti)
à <blank>,
Retest (Uusintatesti)
à FALSE, (HYLÄTTY)
Retest Run ID (Uusintatestin ajotunniste)
à <blank>,
Retest Well ID (Uusintatestin putken tunniste) à <blank>,
Kit Lot Number (Sarjan eränumero)
à KitLot_SAL,
Expiration Date (Kit Lot)
à (Kit Lot)à2012-12-31,
(Viimeinen varastointipäivämäärä)
(Sarjan eränumero)
Sample ID (Näytteen tunniste)
à Sample01,
Sample Type (Näytetyyppi)
à	Processed (Käsitelty) (Sallitut arvot on kuvattu tämän oppaan Kenttien
määrittäminen -osassa,
Description (Kuvaus)
à Beef(Liha),
Product (Tuote)
à Franks,
Brand (Tuotemerkki)
à Brand X,
Lot Number (Eränumero)
à 20110408-A,
Line (Rivi)
à 5,
Customer (Asiakas)
à Customer X.
04062011(2),A1,SAL,Sample,,False,,,KitLot_SAL,2012-12-31,Sample01,Processed,Beef ,Franks,Brand X,
20110408-A,5,Customer X
04062011(2),A2,MC,,,False,,,KitLot_MC,2012-12-31,Sample01,Processed,Beef ,Franks,Brand X,20110408-A,5,Customer X
04062011(2),B1,SAL,RC,,False,,,KitLot_SAL,2012-12-31,,,,,,,,
04062011(2),C1,SAL,NC,,False,,,KitLot_SAL,2012-12-31,,,,,,,,

96

FI (Suomenkielinen)

Ajotulosten Comma Separated Values (.CSV) -tiedosto
Seuraavassa on esimerkki CSV-tiedostoon viedyistä ajotuloksista. Seuraavassa luettelossa kuvauskenttien sijainti on yhdistetty niiden
arvoihin, kuten ensimmäisessä määrityksessä esitetään. Kaksi peräkkäistä erotinta, joiden välissä ei ole mitään, merkitsee tyhjää
kenttää.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Run ID (Ajotunniste)
Well ID (Putken tunniste)
Pitoisuus tyyppi
Hyvin tyyppi

à 4062001(2),
à A1,
à	SAL (Sallitut arvot on kuvattu tämän oppaan Uuden ajon tuominen -osassa),
à	Sample (Näyte) (Sallitut arvot on kuvattu tämän oppaan Uuden ajon tuominen
-osassa),
Well Comment (Putken kommentti)
à <blank>,
Retest (Uusintatesti)
à FALSE, (HYLÄTTY)
Retest Run ID (Uusintatestin ajotunniste)
à <blank>,
Retest Well ID (Uusintatestin putken tunniste) à <blank>,
Kit Lot Number (Sarjan eränumero)
à KitLot_SAL,
Expiration Date (Kit Lot)
à 2012-12-31,
(Viimeinen varastointipäivämäärä)
(Sarjan eränumero)
Sample ID (Näytteen tunniste)
à Sample01,
Sample Type (Näytetyyppi)
à	Processed (Käsitelty) (Sallitut arvot on kuvattu tämän oppaan Kenttien
määrittäminen -osassa,
Description (Kuvaus)
à Beef(Liha),
Product (Tuote)
à Franks,
Brand (Tuotemerkki)
à Brand X,
Lot Number (Eränumero)
à 20110408-A,
Line (Rivi)
à 5,
Customer (Asiakas)
à Customer X.
Result (Tulos)
à Positive (Positiivinen)
04062011(2),A1,SAL,Sample,,False,,,KitLot_SAL,2012-12-31,Sample01,Processed,Beef ,Franks,Brand X,
20110408-A,5,Customer X,Positive
04062011(2),A2,MC,,,False,,,KitLot_MC,2012-12-31,Sample01,Processed,Beef ,Franks,Brand X,
20110408-A,5,Customer X,Valid
04062011(2),B1,SAL,RC,,False,,,KitLot_SAL,2012-12-31,,,,,,,,,Valid
04062011(2),C1,SAL,NC,,False,,,KitLot_SAL,2012-12-31,,,,,,,,,Valid
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Lisenssisopimus
Seuraavat määräykset ja ehdot koskevat 3M Mocular Dtection System Testijärjestelmän hankintaasi ja ohjelmiston käyttöoikeutta:
3M KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS
3M™ MOLECULAR DETECTION SYSTEM OHJELMISTO
TÄMÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ("SOPIMUS") ON LAILLINEN SINUN ("SINÄ" tai "KÄYTTÄJÄ") JA 3M COMPANYN ("3M") VÄLILLE
TEHTY SOPIMUS, JOKA KOSKEE TÄSSÄ YKSILÖIDYN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUTTA. NAPSAUTTAMALLA SOPIMUKSEN "I ACCEPT"
(HYVÄKSYN) -PAINIKETTAJA/TAI LATAAMALLA, ASENTAMALLA, KOPIOIMALLA TAI MUULLA TAVALLA KÄYTTÄMÄLLÄ KYSEISTÄ
OHJELMISTOA HYVÄKSYT, ETTÄ TÄMÄ SOPIMUS SITOO SINUA. JOS HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN JONKIN YRITYKSEN TAI
MUUN EDUSTAMASI JURIDISEN YKSIKÖN PUOLESTA, TÄLLÖIN TAKAAT, ETTÄ SINULLA ON VALTUUDET SITOA KYSEINEN JURIDINEN
YKSIKKÖ TÄHÄN SOPIMUKSEEN, JOLLOIN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA KÄYTETYT SANAT "SINÄ," "SINUN" JA "KÄYTTÄJÄ" TARKOITTAVAT
KYSEISTÄ JURIDISTA YKSIKKÖÄ. JOS SINULLA EI OLE TÄLLAISIA VALTUUKSIA TAI JOS ET HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN SITOVAN
SINUA, SINUN ON NAPSAUTETTAVA "I DO NOT ACCEPT" (EN HYVÄKSY) -PAINIKETTA, JOLLOIN SINULLA EI OLE LUPAA LADATA,
ASENTAA, KOPIOIDA TAI MUUTOIN KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA JA SINUN ON OTETTAVA YHTEYTTÄ 3M-MYYNTIEDUSTAJAASI
3M MOLEKYLÄÄRISEN TESTIJÄRJESTELMÄN PALAUTTAMISTA VARTEN 3M:LLE JA RAHOJEN PALAUTTAMISTA VARTEN SINULLE.
1. KÄYTTÖOIKEUS.
Käyttäjän 3M:n ostohinnan maksamisen vastineeksi 3M myöntää Käyttäjälle ei-yksinomaisen ei-siirrettävän luvan: (a) käyttää
sisäisesti omassa liiketoiminnassaan 3M Molekyläärisen testijärjestelmän ohjelmiston kohdekoodia, joka sisältyy 3M Molekyläärisen
testijärjestelmään, ja ainoastaan käytettäväksi yhdessä 3M Molekyläärisen testijärjestelmän kanssa (jonka ohjelmistosta, mukaan
lukien kaikki käyttäjäasiakirjat ja kaikki tulevat uudet versiot, päivitykset ja parannukset, jotka 3M tarjoaa käyttäjälle, käytetään
tässä nimitystä "ohjelmisto"); (b) tehdä ohjelmistosta yhden varmuuskopion, mutta vain sen mukaisesti kuin käyttäjän ohjelmiston
käyttö edellyttää ja tämän sopimuksen sallimalla tavalla; ja (c) ottaa kopioita käyttäjäasiakirjoista vain käyttäjän sisäiseen käyttöön.
Käyttäjä lupautuu olemaan ottamatta ohjelmisto- tai käyttäjäasiakirjoista mitään muita kopiota. Mikään tässä Sopimuksessa ei
oikeuta Käyttäjää saamaan tai käyttämään mitään ohjelmiston lähdekoodia. Tässä sopimuksessa 3M Molekyläärinen testijärjestelmä
sisältää 3M Molekyläärisen testi-instrumentin, ohjelmiston ja muut 3M:n toimittamat osat, jotka on kuvattu 3M Molekyläärisen
testijärjestelmän käyttöoppaassa ("käyttäjäasiakirjat").
2. OMISTUS
Osapuolet tunnustavat, että Ohjelmisto on 3M:n ja sen luvanhaltijoiden yksinomaista ja ainoaa omaisuutta. Käyttäjä lupautuu
jäljentämään käyttäjän tekemissä kopioissa 3M:n tekijänoikeus- ja omistusoikeushuomautukset sekä kaikkien muiden ohjelmistotai käyttäjäasiakirjoissa esiintyvät osapuolten samankaltaiset huomautukset.
3. KÄYTÖN RAJOITUS
Käyttäjä lupaa, ettei hän vuokraa, ali-lisenssoi, myy, pura osiin, riko, muunna, takaisinmallinna tai siirrä ohjelmistoa, eikä käännä
ohjelmistoa toiselle kielelle. Käyttäjä lupaa, ettei hän paljasta kenellekään ulkopuoliselle mitään muuta ohjelmiston osaa kuin
ohjelmiston käyttäjän näkemät näytöt, ja ettei hän anna pääsyä ohjelmistoon kenellekään käyttäjän yrityksen ulkopuolella olevalle,
tietokoneverkoston kautta eikä millään muulla keinolla.
4. RAJATTU TAKUU
3M Food Safety Hardware ("laitteet") mukaan lukien 3M Molecular Dtecection System Testijärjestelmälaite, ja vastaavaa ohjelmisto
sekä muut 3M:n toimittamat osat, jotka kuvataan asianomaisissa Asennus- ja käyttöohjeissa ("User Documentation").
RAJALLINEN TAKUU JA VASTUUVAPAUSILMOITUS
3M takaa, että laitteet toimivat käyttöohjeiden mukaan vuoden ajan lähetyspäivämäärästä. TÄMÄ TAKUU EI PÄDE, JOS:(A) LAITTEET
ON KORJANNUT HENKILÖ, JOKA EI OLE 3M:N VALTUUTTAMA;TAI (B) LAITTEITA ON MUUTETTU, MUOKATTU TAI KÄYTETTY VÄÄRIN;
TAI (C) LAITETTA ON KÄYTETTY TUOTTEIDEN, TARVIKKEIDEN, OSIEN TAI OHJELMISTON KANSSA, JOITA 3M EI OLE TOIMITTANUT
KÄYTETTÄVÄKSI LAITTEIDEN KANSSA; TAI (D) LAITTEITA TAI MUITA OSIA ON KÄYTETTY MUIHIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN (ESIMERKIKSI
MUIDEN PIIRIKORTTIEN TAI OHJELMISTOJEN KANSSA) TAI (E) LAITTEITA EI OLE YLLÄPIDETTY TAI KÄYTETTY KÄYTTÄJÄASIAKIRJOJEN
MUKAISESTI. ELLEI LAISSA OLE KIELLETTY, TÄMÄ TAKUU ON TEHTY KAIKKIEN MUIDEN TAKUIDEN, NIMENOMAISTEN TAI
IMPLISIITTISTEN, SIJASTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTAEN IMPLISIITTISEN TARKOITUKSENMUKAISEN KELPOISUUSTAKUUN,
IMPLISIITTISEN KAUPALLISTAKUUN TAI MITKÄ TAHANSA LIIKEVAIHDOSTA TAI SUORITUKSESTA, KAUPAN TAVASTA TAI KÄYTÖSTÄ
NOUSEVAT IMPLISIITTISET TAKUUT. 3M EI TAKAA ETTÄ OHJELMISTO TOIMII VIRHEETTÖMÄSTI.
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Jos laite vuoden sisällä toimituksesta ei vastaa yllä kuvattua takuuta, 3M:n ainut velvollisuus ja käyttäjän ainut saatava on 3M:n
valinnan mukaan: 1) virheellisen osan korjaaminen tai korvaaminen uudella; tai 2) ostohinnan palauttaminen.
5. LUOTTAMUKSELLISUUS
Osapuolet ymmärtävät, että Ohjelmistoon ja sen toimintoihin ja kyvykkyyteen liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia ja että 3M omistaa
yksinomaisesti omistusoikeudet ("Luottamukselliset tiedot"). Käyttäjä suostuu pitämään Luottamukselliset tiedot salaisina ja lupaa
ettei hän käytä tai paljasta niitä paitsi kun tämä Sopimus valtuuttaa hänet siihen. Käyttäjä lupaa että hän rajoittaa Luottamuksellisten
tietojen paljastamisen vain niille viranomaisille, työntekijöille ja agenteille jotka käyttävät Ohjelmistoa, kuten tämä Sopimus sallii,
ja ketkä lupaavat säilyttää Luottamuksellisten tietojen luottamuksellisuuden. Käyttäjä ei ole velvoitettu pitämään Luottamuksellisia
tietoja luottamuksellisina, jos sellaiset tiedot tulevat julkisuuteen ilman Käyttäjän syytä, tai jos Käyttäjällä oli jo omistuksessaan
sellaisia tietoja ennen kuin hän sai ne 3M:ltä tai kehitti niitä tämän Sopimuksen alaisena. Käyttäjän velvollisuudet tässä kohdassa
5 jatkuvat viisi vuotta tämän Sopimuksen lopettamisen jälkeen.
6. VASTUUN RAJOITUKSET
JOS LAKI EI KIELLÄ, 3M EI OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE TAI MUILLE MISTÄÄN MUISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ,
SATUNNAISISTA TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN ESIM. MENETETYT VOITOT, LIIKEVAIHDOT, SIJOITUKSET TAI
MAHDOLLISUUDET VAIKKA 3M:ÄÄ OLISIKIN VAROITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUKSISTA. Osapuolet sopivat,
että 3M:n rinnakkaisvastuu käyttäjälle tulleista vahingoista ei ylitä sataa Yhdysvaltain dollaria tai laitteesta maksettua summaa,
kumpi onkaan korkeampi. JOISSAIN OSAVALTIOISSA TAI MAISSA VOI OLLA LAKEJA, JOTKA VAATIVAT YLLÄ OLEVISTA EROTTUVIA
VASTUULAKEJA. Minimit vastuuehdot otetaan käyttöön sellaisissa osavaltioissa ja maissa.
Yhdysvalloissa huoltopyynnön voi tehdä pyytämällä huoltokeskuksesta palautetun tavaran valtuutusnumeron (Returned Material
Authorization number). Muualla ota yhteys paikalliseen tytäryhtiöön tai jälleenmyyjään. Suomen 3M Oy, puh. (09) 525 21.
7. IRTISANOMINEN
Sopimus irtisanotaan, (a) jos käyttäjä olennaisesti rikkoo jotakin tämän sopimuksen ehtoa eikä korjaa rikkomusta 30 päivän kuluessa
siitä, kun on saanut 3M:ltä kirjallisen ilmoituksen rikkeestä; tai (b) jos käyttäjä lopettaa ohjelmiston käytön. Tämän Sopimuksen
päättyessä mistä tahansa syystä, Käyttäjä palauttaa 3M:lle kaikki Käyttäjän omistuksessa olevat kopiot Ohjelmistosta.
8. RIKKOMINEN
3M puolustaa omalla kustannuksellaan kaikkia Käyttäjää vastaan tuotuja väitteitä tai syytöksiä, jotka väittävät että Ohjelmisto
rikkoo Yhdysvaltojen patentti- tai yksinoikeuslakeja, ja maksaa kaikki kustannukset ja vahingot, jotka myönnetään, edellyttäen
että 3M:lle annetaan täsmällinen kirjallinen huomautus sellaisesta väitteestä, ja sille on annettu informaatiota, kohtuullista apua ja
yksinomainen valta puolustaa tai ratkaista vaatimus. Väitteen puolustamisessa ja ratkaisemisessa 3M saattaa hankkia Käyttäjältä
oikeudet Ohjelmiston käyttöön, Ohjelmiston korvaamiseen tai muuntamiseen niin että siitä tulee ei-rikkova, tai jos sellaisia ratkaisuja
ei ole kohtuullisesti valmiina 3M:n mielipiteen mukaan, myöntää Käyttäjälle hyvityksen Ohjelmistosta, kuten alentuneessa arvossa
ja hyväksyy sen palautuksen. 3M ei hyväksy vastuuta, jos väitetty rikkomus perustuu Ohjelmiston käyttöön tai myyntiin toisten
sellaisten ohjelmistojen tai laitteiden yhteydessä joita 3M ei ole valmistanut, tai se perustuu Ohjelmistoon tai sen käyttöön tehtyihin
muutoksiin, joita 3M ei ole valtuuttanut kirjallisesti. Tämä on 3M:n ainoa vastuu Käyttäjälle yhteydessä kolmannen osapuolen
väitteisiin patentti- tai yksinoikeusrikkomuksista.
9. KORVAUSVASTUUT
Käyttäjä vapauttaa 3M:n, sen toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, edustajat, tytär- ja osakkuusyhtiöt ja heidän oikeudenhaltijansa
ja oikeudenomistajansa ("korvauksensaajat") vahingonkorvausvastuusta ja vaateista, vastuista, menetyksistä, vahingoista,
pidätysoikeuksista, tuomioista, veroista, sakoista, siviilioikeudellisista seuraamuksista ja kustannuksista, mukaan lukien kohtuulliset
asianajokulut ja oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat (a) siitä, että käyttäjä on rikkonut tätä sopimusta; (b) siitä, että käyttäjä on
käyttänyt 3M Molecular Dtection System Testijärjestelmää ja sen ohjelmistoa; (d) siitä, että käyttäjä ei ole asentanut, käyttänyt ja
ylläpitänyt 3M Molecular Detection System Testijärjestelmää ja sen ohjelmistoa käyttäjäasiakirjojen mukaisesti, ja (c) siitä, että
käyttäjä ei ole noudattanut voimassaolevia lakeja ja säädöksiä, mukaan lukien Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston voimaan
saattamat säännöt ja määräykset.
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10. SOPIMUKSEN LUOVUTUS
Käyttäjällä ei ole lupaa luovuttaa tätä sopimusta tai mitään sen sisältämää etua toiselle käyttäjälle ilman 3M:ltä etukäteen saatua
kirjallista suostumusta. Jos tällainen luovutus on tapahtunut ilman 3M:n suostumusta, kyseinen sopimus mitätöityy.
11. TÄYDELLINEN SOPIMUS
Käyttäjä hyväksyy, että tämä sopimus on 3M:n ja käyttäjän välinen täydellinen sopimus sopimuskohteesta. Tämä sopimus
syrjäyttää kaikki aiemmat 3M:n ja käyttäjän väliset tähän sopimuskohteeseen liittyvät suulliset tai kirjalliset sopimukset. Jos jokin
tuomioistuin päättää, että jokin tämän sopimuksen ehto on pätemätön tai täytäntöpakoton, kyseinen ehto katsotaan poistetuksi tästä
sopimuksesta ilman, että se vaikuttaa tämän sopimuksen muiden ehtojen voimassaoloon tai täytäntöönpanoon.
12. YHDYSVALTAIN LIITTOHALLINNON KÄYTTÖ
Tämä artikla koskee kaikkia tämän ohjelmiston hankintoja Yhdysvaltain liittohallituksen toimesta tai liittohallitukselle tai minkä
tahansa päähankkijan tai alihankkijan (kaikilla tasoilla) toimesta Yhdysvaltain liittohallitukselle, kaikkien sopimusten, lupien,
yhteistyösopimusten, muiden toimien nojalla tai muiden Yhdysvaltain liittohallituksen kanssa solmitun sopimuksen nojalla.
Hyväksymällä tämän ohjelmiston toimituksen Yhdysvaltain liittohallitus sopii täten, että tämä ohjelmisto on "kaupallinen"
tietokoneohjelmisto hankinnan tai tähän hankintaan sovellettavien talousavustussäännösten merkityksessä. Tämän
käyttöoikeussopimuksen ehdot koskevat hallituksen tämän ohjelmiston käyttöä ja julkaisua ja tämän käyttöoikeussopimuksen
ehdot korvaavat kaikki ristiriitaiset sopimusehdot. Jos tämä käyttöoikeus ei vastaa hallinnon tarpeita tai on ristiriidassa
liittovaltiolain kanssa, Yhdysvaltain liittohallitus sitoutuu palauttamaan tämän ohjelmiston käyttämättömänä 3M:lle. Sovellettavat
FAR- ja DFARS-lausekkeet: FAR 52.212-4, "Contract Terms and Conditions – Commercial Items" ja FAR 52.212-5, "Contract
Terms and Conditions Required to Implement Statutes or Executive Orders – Commercial Items," kuten ne ovat voimassa tämän
sopimuksen voimaantulopäivänä ja liitetään tähän sopimukseen viitteeksi ja sen osaksi. Jos tämä sopimus on tehty Yhdysvaltain
puolustusministeriön kanssa, sovelletaan DFARS 252.212-7001, "Contract Terms and Conditions Required to Implement Statutes
or Executive Orders Applicable to Defense Acquisitions of Commercial Items" -lauseketta, kuten se on voimassa tämän sopimuksen
voimaantulopäivänä ja liitetään myös tähän sopimukseen viitteeksi ja sen osaksi.
13. VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ
Tämä sopimus tehdään Minnesotan osavaltion lakien mukaisesti, joita sovelletaan Minnesotassa tehtyihin sopimuksiin. Kaikki
tästä sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät oikeustoimenpiteet on annettava ainoastaan Minnesotan Ramseyn piirikunnassa
sijaitsevien laillisten osavaltio- ja liittotuomioistuinten ratkaistavaksi, ja käyttäjä hyväksyy peruuttamattomasti olevansa tällaisten
tuomioistuinten lainkäyttövallan alainen henkilö. Tätä sopimusta ei säätelee Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 1980 allekirjoittama
yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista.
Jotta voit käyttää 3M Molecular Dtection System Testijärjestelmää, sinun on hyväksyttävä tämän sopimuksen ehdot. Jos et hyväksy
sopimuksen ehtoja, ota yhteyttä 3M-myyntiedustajaasi järjestelmän palauttamista varten 3M:lle ja rahojen palauttamista varten
sinulle.
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