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Användning av användarhandboken
1. Användarhandbok för 3M™ Molekylärt Detektionssystem finns endast i elektroniskt format. För att komma till
användarhandboken klickar du på [Hjälp] i menyraden och väljer sedan Användarhandbok.
2. Klicka på någon post i Innehåll för att genast komma till den delen. Du kan också scrolla igenom eller trycka ned sida
för sida tills du kommer dit du vill.
3. I 3M Molekylärt Detektionssystems programvara finns det uppdateringar för denna användarhandbok. De installeras
automatiskt tillsammans med programvaran.
4. Denna användarhandbok beskriver hur 3M Molekylärt Detektionssystems programvara fungerar och beter sig och har
en struktur av stegvisa instruktioner för de operativa uppgifter användaren utför. Den är utformad utifrån antagandet
att användaren föredrar att söka i innehåll efter en speciell uppgift som ska utföras och sedan följa stegvisa
instruktioner.
5. I de stegvisa instruktionerna för hur programvaran ska användas användes följande stilistiska riktlinjer:
a. Fönstrets namn står i kursiv stil
b. Exakt den text som visas i ett fönster står i fet stil
c. Namnet på en knapp som du kan klicka på i ett fönster står i [fet stil inom parentes].

Avsedd användning
3M™ Molekylärt Detektionsinstrument ska användas med 3M™ Molekylär Detektionsanalys för snabb upptäckt av patogena
organismer i berikade livsmedel och prov från livsmedelsindustrin genom isotermisk amplifiering och bioluminiscens. Kontakta
din officiella representant för 3M Livsmedelshygien om du vill ha en aktuell lista över 3M Molekylära Detektionsanalyser som är
dokumenterade för användning med Molekylärt Detektionsinstrument. 3M har varken utformat eller dokumenterat 3M Molekylärt
Detektionsinstrument för användning med någon annan tillverkares molekylära analyser. Enheten har endast utformats och testats
för användning med den strömförsörjningsmodul som 3M Company utformat och levererat. 3M förutsätter att 3M Molekylärt
Detektionsinstrument kommer att användas av tekniker som har fått korrekt utbildning i hur 3M Molekylärt Detektionsinstrument
och 3M Molekylär Detektionsanalys ska användas. 3M Molekylärt Detektionsinstrument är avsett att användas med prover som
har undergått värmebehandling under analysens lyseringssteg, som ska förstöra de organismer som finns provet. Prover som
inte värmebehandlats korrekt under analysens lysering bör bedömas som en potentiell mikrobiologisk risk och ska INTE
sättas in i 3M Molekylärt Detektionsinstrument.
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Användaransvar
ANVÄNDARANSVAR
Det åligger användarna att bekanta sig med produktinstruktioner och produktinformation. Besök vår webbplats på adressen
www.3M.com/foodsafety eller kontakta din lokala 3M-representant eller 3M-leverantör för mer information.
Vid val av testmetod är det viktigt att inse att externa faktorer som provtagningsmetod, testprotokoll, provpreparering, hantering
och laboratorieteknik kan påverka resultat.
Det åligger användaren att vid val av testmetoder utvärdera tillräckligt många prover med lämpliga matriser och mikrobiella
utmaningar, för att övertyga användaren att den valda metoden uppfyller kraven.
Det åligger också användaren att fastställa att en testmetod och dess resultat uppfyller kraven från dennes kunder och
leverantörer.
Liksom med alla testmetoder utgör inte resultat som erhållits från användning av någon produkt från 3M Livsmedelshygien en
garanti för kvaliteten hos de matriser eller processer som testats.

Säkerhetsinformation
Viktig information
Var vänlig och läs, förstå och följ all den säkerhetsinformation som finns i denna användarhandbok innan du använder och medan
du använder 3M Molekylärt Detektionssystem. Behåll dessa anvisningar för framtida referenser.
Markeringsordens innebörd
Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.
VARNING:
Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lindriga eller moderata skador.
Varning
OBSERVERA: Anger en situation som, om den inte undviks, skulle kunna leda till endast egendomsskada.
Sammanfattning av instrumentetiketter med säkerhetsinformation
Farlig spänning

Läs medföljande dokumentation

Varm yta
Detta system lyder under det europeiska WEEE-direktivet 2002/96/EG
Denna produkt innehåller elektriska och elektroniska komponenter och får inte hanteras som vanligt avfall.
Var god ta del av lokala anvisningar för avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning.
IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Återvinn så att inte miljön förorenas
Den här produkten innehåller återvinningsbara delar. Kontakta ditt 3M-servicecenter för råd om
återvinning.
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Varning
•

•

•

•

För att minska riskerna som förknippas med farlig spänning och brand ska du:
- hålla strömförsörjningen synlig och lätt åtkomlig hela tiden. Kontakten vid vägguttaget används för att koppla ur
enheten från nätströmmen.
- endast använda sådan strömkabel som specificeras för denna produkt och som är godkänd för landet ifråga.
- låt inte strömkällan bli våt.
- ändra eller serva inte detta instrument. Använd endast 3M:s auktoriserade servicepersonal.
- använd inte strömkällan om dess skydd är trasigt.
- använd inte detta instrument om strömkabeln är trasig. Använd endast 3M:s auktoriserade servicepersonal. Använd
endast specificerade reservdelar från 3M.
För att minska riskerna som förknippas med exponering för kemikalier och mikrobiologiska risker ska du:
- alltid följa standardsäkerhetspraxis för laboratorier, vilket omfattar att bära lämplig klädsel och skyddsglasögon
medan instrumentet används.
- alltid utföra en dekontamineringsprocedur innan instrumentet skickas till service och innan det kasseras som
avfall.
För att minska att riskerna som förknippas med falska-negativa resultat leder till att kontaminerade produkter
släpps ut ska du:
- installera instrumentet på en stadig, torr, jämn yta och lämna ca 30 cm frigång över enheten så att dörren kan
öppnas.
- inte använda instrumentet om det verkar som om instrumentet eller någon komponent är skadat/skadad.
För att minska riskerna som förknippas med dekontaminering med amplikon och falskt positiva resultat ska du:
- inte öppna reagensprovrör efter en avslutad körning.
- regelbundet dekontaminera 3M Molekylärt Detektionsinstrument med en 1–5 % (v:v i vatten) blekmedel för
hushållsbruk (se avsnittet Rengöring).

Varning
•

•
•

För att minska riskerna som förknippas med exponering för kemikalier ska du:
- Läsa, förstå och följa säkerhetsinformationen gällande isopropanol och blekmedelsbehållare samt deras respektive
säkerhetsdatablad (MSDS).
För att minska riskerna som förknippas med miljöförorening ska du:
- följa tillämpliga regleringar när denna enhet eller någon av dess elektroniska komponenter kasseras som avfall.
För att minska riskerna som förknippas med varma ytor ska du:
- undvika direkt kontakt med värmeblocksinlägget i aluminium när det är varmt.

OBSERVERA
•

För att undvika skada på instrumentet ska du:
- inte använda lösningsmedel som aceton eller förtunningsmedel för att rengöra instrumentet,undvika slipande
rengöringsmedel.
- rengöra instrumentet utvändigt med antingen en mjuk trasa och vanligt vatten, ett milt allrengöringsmedel eller ett
rengöringsmedel utan slipmedel.
- endast använda de rekommenderade rengörings- och desinfektionsmedel som specificeras i dessa instruktioner.
Kontakta tillverkaren om det finns något som helst tvivel rörande dessa medels kompatibilitet med någon del av
utrustningen.
- Om utrustningen används på ett sätt som inte anges i denna användarhandbok kan det skydd som medföljer
utrustningen skadas.
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Instrumentspecifikation
Elektriska specifikationer
Modell MDS100

Specifikation

Enheter

Spänning

24 V

Likströmsspänning

Ström

2,5 A

Ampere

Strömkälla

Specifikation

Enheter

Ingångsspänning

100 – 240 V

Växelströmsspänning

Frekvens

50/60 Hz

Hz

Högsta ingångsström

1,5 A

Ampere

Utgångsspänning

24 V

Likströmsspänning

Utgångsström

2,5 A

Ampere

Miljövillkor

Driftsvillkor

Enheter

Höjd (m.ö.h.)

Högst 2 000 m

meter

Drifttemperatur

15 °C – 35 °C

°C

Förvaringstemperatur

– 10 °C – 60 °C

°C

Relativ fuktighet

30 – 80 % icke
kondenserande

%

Föroreningsgrad

2

Installationskategori (överspänning)

II

Miljömässiga driftförhållanden

Endast för inomhusbruk

Instrumentspecifikation
Specifikation

Enheter

Längd

292 (11,5)

mm (tum)

Bredd

213 (8,4)

mm (tum)

Höjd

96 (3,8)

mm (tum)

Vikt

4,3 (9,5)

Kg (pund)

Utvändiga kontakter

USB-kontakt 2.0 typ B
Hankontakt 2,1 mm
innerdiameter 5,5 mm ytterdiameter
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Regulatorisk information
Säkerhetsstandarder

EMC-standarder

IEC/EN 61010-1, 2:a utgåvan

USA: FCC del 15, underdel B (FCC
part 15 subpart B)

UL 61010-1

Kanada: ICES-003

CAN/CSA C22.2 No. 61010-1

EEA: EN 61326

EIC 61010-2-081

AustralienAS/NZF 2064.1/2

EU-direktiv

Organ för typgodkännande

Direktiv om låg spänning

UL (USA)

Direktiv om elektromagnetisk
kompatibilitet

C-UL
CE

RoHS

FCC/IC

WEEE

C-tick (3M:s kod är N1108)

REACH

CB Scheme
CCC

Information om FCC
Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en Klass A digital enhet, i enlighet med Del 15 i FCC-reglerna.
Dessa begränsningar är avsedda att ge skäligt skydd mot skadlig interferens då utrustningen används i en yrkesmiljö. Denna
utrustning skapar, använder och kan sända ut radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med
installations- och bruksanvisningen, orsaka skadlig interferens på radiokommunikation. Handhavande av denna utrustning i
bostadsområde kommer troligen att orsaka skadlig interferens, vilket kräver att användaren åtgärdar interferensen på egen
bekostnad.

Montering av 3M Molekylärt Detektionssystem
Förpackningens innehåll
3M™ Molekylärt Detektionssystem MDS 100
Utvändig strömförsörjning
Utvändig(a) strömförsörjningskabel/-lar
USB-kabel (1)
Programvaruskiva för 3M™ Molekylärt Detektion (1)
3M™ Snabbladdningstråg (1)
3M™ Molekylär Detektion, Insats för Kylblock (1)
3M™ Molekylär Detektion, Kylblockslåda (1)
3M™ Molekylär Detektion, Cap/Decap Redskap - Lysering (1)
3M™ Molekylär Detektion, Cap/Decap Redskap - Reagens (1)
Provrörsställ för lysering (1)
Provrörsställ för reagens (1)
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Lägsta systemkrav
•

Microsoft® Windows® XP med Service Pack 3 (SP3), eller Microsoft® Windows® Vista med Service Pack 2 (SP2), eller
Microsoft® Windows® 7 (32- eller 64-bit)
• Intel Pentium 4 2.0 Ghz eller liknande processor
• 2 GB RAM (3 GB RAM rekommenderas)
• 20GB ledigt diskutrymme
• CD/DVD Drive
• USB 2.0
3M Molekylärt Detektionssystem är baserat på Microsoft.NET Framework 4-plattformen och använder en lokal Microsoft
SQL Server 2008 R2 Express databas för lagring av data. Dessa komponenter är inkluderade i paketet 3M Molekylär
detektionsprogramvara och kan installeras under programvarans installation om de inte redan finns på datorn. Om du
använder en dator med Windows XP måste du installera ytterligare komponenter från Microsoft innan 3M Molekylär
detektionsprogramvara installeras. Dessa komponenter kan laddas ned gratis från Microsofts webbplats. Se Installation
av programvara i denna användarhandbok för ytterligare information.
Även om Microsoft SQL 2008 R2 Express är gratis finns det begränsningar för hur stor databasen kan vara. Sett över tid kan
denna begränsning av storleken påverka 3M Molekylär detektionsprogramvaras prestationsförmåga. Vänligen se Microsofts
webbplats för mer information.
3M Molekylär detektionsprogramvara är en datorprogramvaruapplikation för Microsoft Windows som kommunicerar med
upp till fyra (4) 3M Molekylärt Detektionsinstrument för att testa om patogena organismer finns i livsmedel. 3M Molekylär
detektionsprogramvara är en fristående programvaruapplikation då den inte kräver nätverksanslutning för att fungera.

Uppackning och montering av instrumentet
1. 3M Molekylärt Detektionsinstrument kommer i en engångstransportbehållare. 3M Snabbladdningstråg och inpluggningsbara
komponenter till värmaren ligger i en separat låda i själva transportbehållaren.
2. Öppna transportbehållaren för att se 3M Molekylärt Detektionssystem och dess tillbehör.
3. Undersök 3M Molekylärt Detektionssystem och dess tillbehör för att se om det finns skador på dem. Om du upptäcker
någon transportskada när du packar upp 3M Molekylärt Detektionssystem ska du genast fylla i en skadeanmälan till
transportföretaget och meddela försäljaren eller servicerepresentanten från 3M.
4. Installera 3M Molekylär detektionsprogramvara på din dator innan 3M Molekylära
Detektionsinstrument ansluts till din dator. Öppna programvaran efter att installationen är avslutad. Se avsnittet om hur
programvaran ska installeras i denna användarhandbok.
5. Lyft ur instrumentet från transportbehållaren och placera det på dess permanenta plats på en jämn yta.
6. Ta ur den inpluggningsbara värmaren och 3M Snabbladdningstråg från transportbehållaren och placera dem vid sidan om
instrumentet.

3M Snabbladdningstråg
Inpluggningsbar värmare
Instrument för 3M Molekylärt
Detektionssystem
7. Använd en engångshandduk, som är lätt fuktad med destillerat eller avjoniserat vatten, för att lätt torka av eventuellt damm
och smuts från instrumentets inre ytor.
8. Använd en torr engångshandduk för att torka instrumentets invändiga ytor.
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9. Låt instrumentets invändiga ytor lufttorka minst 1 timme. Koppla inte in strömkabel eller USB-kabel igen förrän instrumentet
fått lufttorka i minst 1 timme.
10. För in den inpluggningsbara värmaren i instrumentet och rikta in de tre skruvarna med hålen. Om den inpluggningsbara
värmaren är i nivå med instrumentet har den förts in korret. Om den inpluggningsbara värmaren lutar 45 grader har den förts
in baklänges och måste föras in på nytt så att den är i linje med instrumentet.

3M Snabbladdningstråg

Instrument för 3M Molekylärt
Detektionssystem
11. Använd en skruvmejsel för att skruva ned skruvarna med Phillipshuvud på den inpluggningsbara värmaren ett kvarts varv
medurs så att den inpluggningsbara värmaren fastnar i instrumentet.

.
12. Ett utrymme på minst 40,6 cm (16 tum) ovanför bänktoppen behövs för att instrumentlocket ska kunna öppnas så att 3M
Snabbladdningstråg kan sättas in och tas ur.
13. Välj den utvändiga strömförsörjningskabel som är lämplig i ditt område och anslut kabeln till den yttre av den av 3M
tillhandahållna strömförsörjningen.
14. Anslut strömförsörjningskabeln till 3M Molekylärt Detektionsinstruments strömport på panelen på instrumentets
baksida och anslut uttagskontakten på strömförsörjningskabeln till ett jordat växelströmsuttag (100–240VAC +/– 10 %).
Strömförsörjningen och/eller strömförsörjningens kontakt måste vara lättillgängliga så att du kan stänga av snabbt.
15. Sätt in USB-kabeln till 3M Molekylärt Detektionsinstruments USB 2.0-port på panelen på instrumentets baksida och anslut
den andra ändan av kabeln till din dators USB 2.0-port.
16. Sätt på 3M Molekylärt Detektionsinstrument med vredet för på/av på panelen på instrumentets baksida.
17. Windows märker att ny enhet finns och installerar automatiskt drivrutiner för den nya enhetens programvara. I Windows 7 och
Windows Vista krävs det att du godkänner installationen av programvarans drivrutiner, men det krävs inte i Windows XP.
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Installation av programvara
3M Programvara för Molekylärt Detektionssystem 3M Molekylär detektionsprogramvara kommer packad med Microsoft.NET
Framework 4 och Microsoft SQL Server 2008 R2 Express. För att installera 3M Molekylär Detektionsprogramvara måste du
vara inloggad i Windows som administratör eller tillhöra administratörgruppen.
Om du använder en dator med Windows XP eller Vista måste du installera följande Microsoftkomponenter innan du
installerar 3M Molekylär detektionsprogramvara. Dessa komponenter kan laddas ned gratis från Microsofts webbplats.
Dessa komponenter finns tillgängliga på flera språk och i 32- eller 64-bit. Välj den version som är lämplig för din dator.
•
•
•
•
•
•

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

Innan 3M Molekylär Detektionsprogramvara används, stäng av Windows energisparfunktioner som t.ex.
strömsparläge och viloläge för att hindra oavsiktlig avstängning av programvara och alla aktiva körningar.
Logga inte ut ur Windows och byt inte Windows användarkonton medan en körning är aktiv, eftersom körningen kan
avslutas.
1. Sätt i programvaruskiva för 3M™ Molekylärt Detektionssystem i din dators CD/DVD drive.
2. Använd Utforskaren för att navigera till enheten och dubbelklicka på 3M.Mds.exe för att starta installationsguiden. OBS! För
Windows Vista och 7 måste du högerklicka på 3M.Mds.exe och välja Kör som administratör för att starta installationsguiden.
3. Installationsguiden visar fönstret Inställningar för 3M Molekylärt Detektionsprogramvara. Det kan ta några minuter innan
fönstret visas. Klicka på [Nästa] för att fortsätta.
4. Läs 3M:s licensavtal för slutkund och tryck sedan på knappen [Jag samtycker] för att acceptera 3M:s licensavtal för
slutkund och för att fortsätta med installationsguiden.

.
5. Installationsguiden söker igenom din dators konfiguration efter programvarukomponenter som behövs för 3M Molekylärt
Detektionssystem. Den söker först efter Microsoft.NET Framework 4. Om det inte finns startar installationsguiden
installationsprocessen för .NET 4. Detta dokument beskriver inte hela installationsprocessenför .NET. För mer information
om syfte, innehåll och installationsprocess för komponenten Microsoft.NET 4 gå till http://www.microsoft.com och sök efter
.NETFramework 4 fristående installerare.
6. .NET-installeraren startar med Microsoft.NET Fönster för inställning av Framework 4.
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7. Läs Microsofts avtalsvillkor och klicka sedan i kryssrutan Jag har läst och accepterar avtalsvillkoren för att acceptera
Microsofts avtalsvillkor och klicka på knappen [Installera].

8. Efter att installationen fullbordats kan datorn behöva startas om. I sådant fall stänger du installationsguiden, startar om datorn
och upprepar sedan steg 2–4.
9. I SQL Serverns inställningsfönster väljer du Installera Microsoft SQL Server 2008 R2 Express för en ny SQL
Serverinstallation. I detta fall stänger du installationsguiden, startar om datorn och upprepar sedan steg 2–4
http://www.microsoft.com/sqlserver.
Obs! Om det redan finns en SQLMDS-server på datorn (t.ex. om du återinstallerar eller uppgraderar programvaran) väljer du
Använd befintlig SQL Server och hoppar till steg
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10. När SQL Serverns installationscenter öppnar väljer du [Ny installation eller lägg till egenskaper till en befintlig
installation och klickar på [Nästa].

.
11. Läs och acceptera licensavtalet för SQL-servern.
12. På skärmen för val av Egenskaper klickar du på [Nästa] för att acceptera standardinstansegenskaper, gemensamma
egenskaper och katalogplats. Kryssa inte av några funktioner.

13. På konfigurationsskärmen för Instans klickar du på [Nästa] för att acceptera SQLMDS med namnet instans och
standardrotkatalog.
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14. På skärmen Serverkonfiguration väljer du NT BEHÖRIGHET\SYSTEM för fältet Kontonamn för SQL-serverns databasmotor.
Inget lösenord behövs. Klicka på [Nästa] för att fortsätta.

	
  
15. Klicka på [Nästa] för att acceptera Windows standardautentiseringsläge. Klicka på [Lägg till] för att ange ytterligare användare
om det behövs. Klicka på [Nästa] på nästa skärm för att starta installationen. En skärm som visar installationsförloppet visas.

16. Efter en med framgång fullföljd installation visar installationsguiden ett meddelande om att den är fullföljd. Klicka på knappen
[Stäng].
17. Efter att installationen avslutats kan datorn behöva startas om. I sådant fall stänger du installationsguiden, startar om datorn
och upprepar sedan steg 2–4.
18. På SQL-serverns inställningsskärm väljer du Använd befintlig SQL-server och klickar på [Nästa].
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19. På skärmen Inställningar för databasanslutning kommer Servernamnetautomatiskt att fyllas i. Denna skärm kan vara tom
några sekunder. Klicka på Nästa för att acceptera standardinställningarna såvida du inte har särskilda skäl att redigera dem.
20. Klicka på knappen [Testanslutning] för att bekräfta att servernamnet är korrekt. Om testet avbryts skriver du in <Computer_
Name>\SQLEXPRESS som servernamn. Du kan hitta värdet för <Dator_Namn> genom att följa dessa steg:
a. Klicka på Start på Windows skrivbord
b. Välj Min dator
c. Välj Visa datorinformation
d. Välj tabben Datornamn
Obs! Om en databas från 3M Molekylärt Detektionsprogramvara finns på datorn (t.ex. om du återinstallerar eller uppgraderar
programvaran) väljs Använd befintlig databas som standard för att ansluta till befintlig databas och spara data. Om detta
alternativ inte väljs och du vill använda en befintlig databas försäkrar du dig om att du väljer kryssrutan Använd befintlig
databas och väljer den databas från Mds som ska användas från rullgardinsmenyn. Om en databas från 3M Molekylärt
Detektionsprogramvara finns, men du vill skapa en ny databas ska du inte bocka för denna inställning. Då kommer alla data att
raderas i den befintliga databasen, så du måste ha gjort en backup för databasen dessförinnan.

21. Installationsguiden ber om ditt namn och adress. Denna information är obligatorisk.
22. Ställa in en första användaradministratör. Detta är obligatoriskt. Skriv in all information som listas nedan och klicka sedan på
knappen [Nästa]. Alla fält är obligatoriska.
a. Skriv in ett fullständigt namn för användaradministratören i fältet Fullständigt namn. Alla textsträngar är tillåtna.
b. Skriv in det användarnamn som ska användas vid inloggning i fältet Användarnamn. Alla textsträngar är tillåtna.
Användarnamnet är inte skiftlägeskänsligt.
c. Skriv in lösenordet i fältet Lösenord. Alla textsträngar är tillåtna. Lösenordet är skiftlägeskänsligt.
d. Skriv åter in lösenordet i fältet för Bekräfta lösenord. Det lösenord och den bekräftelse av lösenord som du skriver in
måste vara identiska.
Obs! Efter installationen kan inte lösenordet återfås om det glöms bort. Om du glömmer lösenordet måste du återinstallera
programvaran för Molekylärt Detektionssystem och skapa en ny databas.
I 3M Molekylär detektionsprogramvara finns inga restriktioner för inloggningsnamns och lösenords struktur. Om säkerheten
är viktig anmodas du att följa bästa praxis för säkert namn och lösenord. Både IBM och Microsoft ger gratis riktlinjer om bästa
säkerhetspraxis. Se http://www.ibm.com/developerworks eller http://technet.microsoft.com för mer information.
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23. Klicka på [Nästa] för att fortsätta installationsguiden.
24. Välj ett format för förvalt värde för körnings-ID. Tillgängliga format för förvalt värde för körnings-ID inkluderar alla nuvarande
data följt av sekvensnummer för när den skapades. Dataformatet är tvåsiffrigt för månad och dag samt antingen två- eller
fyrsiffrigt för året. Sekvensnumret skapas av systemet och kan vara ett en-, två- eller tresiffrigt nummer inom parentes,
bindestreck eller vara understruket.

25. Klicka på [Nästa] för att fortsätta med installationsguiden.
26. I programvaran finns valfria, anpassningsbara fält som används för att beskriva prover. Normalvärden för dessa fält är listade i
denna tabell. Du kan acceptera dessa standardvärden genom att klicka på [Nästa] i fönstret Konfiguration av anpassningsfält
eller så kan du anpassa dessa fält genom att använda tillgängliga alternativ.
Obs! Du kommer inte att kunna anpassa dessa fält, förutom Visa alternativ, efter att installationsprocessen avslutats.
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Provfält

Fältnamn

Fälttyp

Fältvärden

Visa

Fält 1

Provtyp

Lista

Rå
Bearbetad
Miljö

Visa

Fält 2

BESKRIVNING

Text

Visa

Fält 3

Produkt

Text

Visa

Fält 4

Märke

Text

Visa

Fält 5

Partinummer

Text

Visa

Fält 6

Linjediagram

Text

Visa

Fält 7

Kund

Text

Visa

27. Gör följande om du vill ändra något av standardfälten.
a. Använd rullgardinsmeny för Fält för att välja det fält du vill ändra. Det finns totalt sju fält.
b. Skriv in fältnamn i fältet Fältnamn.
c. Använd rullgardinsmenyn Fälttyp för att välja fälttyp.
i. Text – Du kan skriva in vilken oformaterad text som helst i ett textfält.
ii. Lista – Du måste välja ett fältvärde från en fördefinierad lista för ett listfält.
d. Om du valde Lista i föregående steg skriver du in posterna för den fördefinierade listan i fältet Fältvärden. Du
kan lägga till fältvärden till listan för fältvärden efter att du klickat på [Nästa] i detta fönster för Definition av
anpassningsfält och avsluta installationen. Emellertid kan du inte ta bort fältvärden från listan Fältvärden efter att du
klickar på Nästa i fönstret Definition av anpassningsfält (steg 29 nedan) och avslutar installationen.
ikonen för att lägga till ett fältvärde. En textruta som du skriver in det nya
e. Klicka på
fältvärdet i öppnas (till höger).
ikonen.
f. Acceptera det nya fältvärdet du skrev in genom att klicka på
g. Kryssa i kryssrutan Visa för att visa valt fält eller rensa kryssrutan Visa för att dölja valt fält. Om ett fält är dolt används
det inte i provdefinition eller rapportgenerering. Även detta kan ändras efter installationen.
28. Upprepa stegen ovan för varje fält du vill ändra.
29. Klicka på knappen [Nästa] när du är färdig med anpassningen av dessa fält.
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30. På skärmen Alternativ för import/export kan du välja standardplatser för import- och exportfiler. Även detta kan ändras efter
installationen i menyn Administration>Alternativ för import och export.

31. På följande tre skärmar frågar installationsguiden efter målmapp, plats för applikationsgenvägar och mappen startmeny.
Om det är nödvändigt kan du ändra standard för dessa fält. Om du inte har något särskilt skäl för att ändra dessa fält
rekommenderas standardvärdena. Klicka på [Nästa] för att fortsätta genom varje skärm.
a. Målmapp – Detta är rotinstallationskatalogen för 3M Molekylär detektionsprogramvara.
b. MDS Applikationsgenvägar – På dessa platser placerar installationsguiden genvägar till 3M Molekylär
detektionsprogramvara.
c. Startmenyns mapp – Detta är den plats i Startmenyn där installationsguiden kommer att placera en genväg till 3M
Molekylärt Detektionssystem.
32. Klicka på [Installera] i fönstret Välj mapp för startmeny för att starta installationen. En förloppsrad visas.
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33. Klicka på [Slutför] när installationsguiden visar fönstret Avsluta inställningsguiden för 3M Molekylärt Detektionssystem.

Använda 3M Molekylär Detektionsprogramvara
Innan 3M Molekylär Detektionsprogramvara används, stäng av Windows energisparfunktioner som
t.ex. strömsparläge och viloläge för att hindra oavsiktlig avstängning av programvara och alla aktiva
körningar.
Logga inte ut ur Windows och byt inte Windows användarkonton medan en körning är aktiv, eftersom
körningen kan avslutas.
Logga in

1. För att starta 3M Molekylär detektionsprogramvara går du till Windows Startmeny, väljer Program och väljer sedan 3M
ikonen på Microsoft Windows skrivbord.
Molekylärt Detektionssystem eller dubbelklickar på
2. Skriv in ditt användarnamn i fältet Användarnamn och skriv in ditt lösenord.
3. För att välja ett annat språk för användargränssnittet än standardspråket (engelska) använder du rullgardinsmenyn för Språk
för att välja språk för användargränssnittet.

Inloggningsskärm
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Använda Startsidan
1. Efter att du med framgång loggat in visar 3M Molekylär detektionsprogramvara Startsidan. Du kan välja och utföra följande
från Startsidan genom att klicka på texten vid sidan om ikonerna.
• Ställ in ny körning – Skapa en ny definition för körning
• Starta Konfigurerade körningar – Starta en körning som tidigare definierats
• Se Reslutat för körningar – Se resultat från en tidigare utförd körning
• Generera rapporter – Skapa olika standardrapporter eller sök efter resultat i databasen
• Administration – Administrera och konfigurera 3M Molekylär detektions programvara
• Användarhandbok – Öppna handbok för 3M Molekylärt Detektionssystem (det här dokumentet).
på Startsidans tabb.
2. Om du vill stänga Startsidan klickar du på ikonen
3. Du kan alltid öppna startsidan.
a. Välj [Visa] från menyraden.
b. Välj Startsida. Startsidan med kollapsande sidorad, huvudmeny och statusrad visas nedan.

�
Startsida

Använda den kollapsande sidoraden
1. Välj [Visa] från menyraden.
2. Välj Sidoradsmeny för att få knappen Sidorad att visas på alla rutor oavsett vilken tabb som är aktiv. Du kan skifta
sidoradsmenyns funktion. Det innebär att du kan sätta på den genom att välja den och stänga av den genom att välja den
igen. Om det visas en kryssmarkering vid sidan om Alternativ för sidorad i menyn Visa är funktionen på. Om det inte visas
någon kryssmarkering vid sidan om Alternativ för sidorad i menyn Visa är funktionen av.
3. För markören över knappen Sidorad
4. Du kan klicka på knappen Autodölj

för att öppna den kollapsande sidoraden.
vid sidan om avsluta på sidoraden för att skifta autodöljfunktionen.
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5. Från den kollapsande sidoraden kan du välja och utföra följande arbetsuppgifter genom att klicka på texten vid sidan om
ikonerna.
• Ställ in ny körning – Skapa en ny definition för körning
• Starta Konfigurerade körningar – Starta en körning som tidigare definierats
• Visa resultat för körning – Visa resultat från en tidigare utförd körning
• Generera rapporter – Skapa olika rapporter för prover, analysutrustningar, körningar och instrument
• Hantera prover – Skapa och ändra provdefinitioner
• Hantera analyser – Skapa och ändra definitioner av analysutrustningar

Använda Menyraden
Menyraden är alltid tillgänglig. Du kan använda Menyraden för att utföra de flesta uppgifterna i programvaruapplikationen för 3M
Molekylärt Detektionssystem. Menyposterna i kursiv stil är endast för användare som är administratörer.
1. Klicka på den post i menyraden som du vill använda.
2. Klicka på den post i den undermeny som visas som du vill använda.
Post i menyraden
Beskrivning
Arkiv
Ny körning
Skapa en ny definition av körning
Öppna körningar…
Sök efter tidigare definierade körningar
Ladda körningsmall…
Skapa en körning från en sparad mall
Spara körning
Spara definitionen av körning
Spara körning som mall…
Spara definitionen av körning som mall
Skriv ut…
Skriv ut definitionen av körning
Logga ut…
Logga ut från programvaran, visa skärmen Logga in
Avsluta
Avsluta programvaran
Hantera
Prover…
Skapa och hantera provdefinitioner
Analysutrustningar…
Skapa och hantera definitioner av analysutrustning
Rapporter
Sökresultat…
Rapporter över testresultat tvärs över flera körningar
Prover…
Rapport över alla prover som definierats i systemet
Analysutrustningar…
Rapport över alla analysutrustningar som definierats i systemet
Avslutade körningar…
Rapport över alla med framgång avslutade körningar
Användare…
Rapport över alla användare som definierats i systemet
Resultat för automatisk kontroll av
Rapport över instrumentdiagnoser
instrumentet…
Logg för instrumenttemperatur
Rapport för temperaturavläsningar under körning
Administration
Användare…
Skapa och hantera användare
Instrument…
Hantera de kända instrumenten
Ändra de av användaren definierade fälten för Prover och
Konfigurera fält…
Analysutrustningar
Alternativ för Import och Export…
Inställningsalternativ för import och export av data
Granskningslogg…
Rapport över användaraktivitet
Ändra lösenord…
Ändra aktiv användares lösenord
Alternativ…
Ytterligare alternativ för administratören
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Visa
Startsida
Sidofält
Hjälp
Bruksanvisning
Om 3M Molekylärt Detektionssystem

Visa Startsidan
Visa/dölj sidoraden
Visa användarhandboken
Visa skärmen Om

Använda Statusraden
1. 3M Molekylär detektionsprogramvara har en statusrad längst ned i programvarans huvudfönster. Denna statusrad innehåller
tre delar:Från vänster till höger är dessa delar:
1. Nuvarande användare – den för tillfället inloggade användarens användarnamn.
2. Instrumentstatus – Status för 3M Molekylärt Detektionsinstrument som för tillfället är anslutna till systemet. Se
avsnittet om övervakning av instrumentstatus i denna användarhandbok för ytterligare information.
3. Statusmeddelande – Informationsmeddelanden om systemet.

Stänga programvaran
1. Du kan använda vilken som av två vägar för att stänga programvaran.
a. Välj [Arkiv] från menyraden och välj sedan Avsluta
b. Klicka på knappen Avstängning
2. När programvaran stängs loggas nuvarande användare ut, alla aktiva testkörningar avslutas (bekräftelse erfordras), alla
anslutna anordningar försätts i vänteläge och programvaran avslutas.

Logga ut
1. Välj [Arkiv] från menyraden och välj sedan Logga ut…
2. 3M Molekylär detektionsprogramvara visar fönstret Logga in. Se avsnittet om inloggning i denna användarhandbok för
ytterligare information.
3. Vid utloggning ur programvaran loggas nuvarande användare ut, alla aktiva testkörningar avlutas (bekräftelse erfordras), alla
anslutna anordningar försätts i vänteläge och sedan återgår programmet till skärmen för inloggning.

Övervaka instrumentstatus
Du kan kontrollera status för ett instrument på följande sätt:
•
•
•

Kontrollera färgen på instrumentets statuslampa.
För markören över instrumentikonen i programvarans statusrad för att visa detaljerad information om status för det
instrumentet. Ett exempel på detta visas nedan.
Dubbelklicka på en instrumentikon i programvarans statusrad eller högerklicka på en instrumentikon och välj sedan
Visa instrumentets statustabb. Då öppnas en ny tabb med detaljerad statusinformation om instrumentet. Ett
exempel på detta visas nedan

Instrumentstatus för verktygstopp
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�
Instrumentets statustabb
Fältnamn

Beskrivning

Instrumentnamn

Det instrumentnamn du definierade när du lade till instrumentet

Instrumentstatus

Instrumentets nuvarande driftstatus. Se tabellen nedan om driftstatus

Lockets läge

Instrumentlockets status (öppet eller stängt)

Låsets läge

Instrumentlockets låsstatus (låst eller olåst)

Värmarens läge

Instrumentvärmarens status (på eller av)

Bastemperatur

Instrumentets inpluggningsbara värmares temperatur i Celsiusgrader

Lockets temperatur

Instrumentets lockvärmares temperatur i Celsiusgrader

Resultat för den
senaste automatiska
kontrollen

Resultat för det senast föregående diagnostiska testet på instrumentet

Serienummer

Instrumentets serienummer

Version av inbyggt
program

Instrumentets inbyggda programversions nummer
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Statuslampa

Ikon

Av
(Vit)

Av
(Vit)

Instrumentstatus
Instrumentet är i Vänteläge medan det väntar på att starta värmarna för att den ska utföra
en testkörning och locket är stängt.
ELLER
Instrumentet är i läget Diagnos medan det kör en automatisk kontroll och locket är stängt.
Instrumentet är i Vänteläge medan det väntar på att starta värmarna för att den ska utföra
en testkörning och locket är öppet.
ELLER
Instrumentet är i läget Diagnos medan det kör en automatisk kontroll och locket är öppet.
Instrumentet är i läget Värme medan temperaturen ökar till erfordrad nivå och locket är
stängt. Instrumentet är ännu inte klart för att utföra en körning.

Orange
(Orange)

Instrumentet är i läget Värme medan temperaturen ökar till erfordrad nivå och locket är
öppet. Instrumentet är ännu inte klart för att utföra en körning.

Orange
(Orange)

Instrumentet är i läget Klart med temperaturen på erfordrad nivå och locket är låst.
Instrumentet är klart att utföra en körning.

Grön
(Grön)

Instrumentet är i läget Klart med temperaturen på erfordrad nivå och locket är öppet.
Instrumentet är klart att utföra en körning.

Grön
(Grön)

Instrumentet är i läget Test medan det utför en körning och locket är stängt.

Blå
(Blå)

Instrumentet är i läget Test avslutat efter att en körning fullbordats och locket är stängt.

Röd
(Röd)

Instrumentet är i läget Ej godkänt efter att det inte godkänts i en automatisk kontroll.

Blinkande
Röd
(Blinkande röd)
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Inställning av administrativ information
Användare

Användarens fönster

Lägga till användare
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Endast användare med administratörsbehörighet kan lägga till användare.
Klicka på [Administration] från menyraden och välj sedan Användare…
I fönstret Inställningar visas aktuell användarlista på tabben för användare i den ordning de lades till.
Klicka på knappen Lägg till för att lägga till ny användare.
Skriv in den nye användarens fullständiga namn i fältet Användarens fullständiga namn. Detta är det namn som visas på
rapporter och i fönster i 3M Molekylär detektionsprogramvara. Detta är normalt användarens för- och efternamn. Fältet är
obligatoriskt.
Skriv in den nye användarens användarnamn i fältet Användarnamn. Detta är det namn som användaren skriver in i fältet
Användarnamn i fönstret Logga in. Användarnamnet är skiftlägeskänsligt. Fältet är obligatoriskt.
Använd rullgardinsmenyn Roll för att välja den nye användarens roll. Fältet är obligatoriskt.
• En användare (standardanvändare) kan definiera och hantera Analysutrustningar, Prover och Körningar, utföra
Körningar, skapa rapporter och utföra begränsad instrumenthantering.
• En administratör kan utföra en användares alla aktiviteter plus användarhantering, fullständig
instrumenthanteringskontroll och andra alternativ.
Skriv in den nye användarens lösenord i fältet lösenord. Lösenordet är skiftlägeskänsligt. Lösenordet visas som *****
allteftersom du skriver in det. Fältet är obligatoriskt.
Skriv in den nye användarens lösenord igen i fältet Bekräfta lösenord. Fältet är obligatoriskt.
Klicka på knappen [Tillämpa] för att tillämpa tillägget eller klicka på knappen [OK] för att tillämpa tillägget och gå tillbaka till
fönstret Startsida.
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Radera användare
Endast användare med administratörsbehörighet kan radera användare.
1. Klicka på Administration från menyraden och välj sedan Användare…
2. I fönstret för Inställningar visas en lista över aktiva användare på tabben Användare i den ordning de lades till.
3. Klicka på den användare du vill radera från listan. Du kan inte radera en användare som definierat en systemkomponent
(Analysutrustning, Prov, Körning). Användare kan inte radera sig själva.
4. Klicka på knappen [Radera].
5. Klicka på knappen [Tillämpa] för att tillämpa raderingen eller klicka på knappen [OK] för att tillämpa raderingen och gå
tillbaka till fönstret Startsida.

Dölja användare
Endast användare med administrationsbehörighet kan dölja användare. Du bör dölja användare som inte längre använder 3M
Molekylär detektionsprogramvara, men som tidigare definierade en systemkomponent (Analysutrustning, Prov, Körning). Dölja en
användare innebär att användarnamnet tas bort från listan över användarnamn, men att det finns kvar i databasen. På så vis är
det möjligt att hantera aktiva användare och samtidigt bevara tidigare datas fullständighet.
1. Klicka på Administration från menyraden och välj sedan Användare…
2. I fönstret för Inställningar visas en lista över aktiva användare på tabben Användare i den ordning de lades till. Klicka på den
användare du vill dölja.
3. Klicka på knappen [Dölj].
4. Klicka på knappen [Tillämpa] för att tillämpa raderingen eller klicka på knappen [OK] för att tillämpa raderingen och gå
tillbaka till fönstret Startsida.

Ändra lösenord
Klicka på [Administration] från menyraden och välj sedan Ändra lösenord…
I fönstret Ändra lösenord visas nuvarande användare
Skriv in användarens nuvarande lösenord i fältet Nuvarande lösenord.
Skriv in användarens nya lösenord i fältet Nytt lösenord.
Skriv in användarens nya lösenord i fältet Bekräfta lösenord.
Lösenordet som du skriver in i fältet Nytt lösenord och lösenordet du skriver in i fältet Bekräfta lösenord måste matcha
varandra exakt. Om de inte matchar varandra exakt visas ett felmeddelande. Lösenordet är skiftlägeskänsligt. Lösenordet
visas som ***** allteftersom du skriver in det.
7. Klicka på knappen [OK] för att tillämpa ändringen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Visa användare
1. Klicka på Administration från menyraden och välj sedan Användare…
2. I fönstret för Inställningar visas en lista över aktiva användare på tabben Användare i den ordning de lades till. Visa alla dolda
användare jämte aktiva användare genom att klicka i kryssrutan Visa dold.
3. Klicka på den användare du vill visa.
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Instrument

Instrumentfönster

Lägga till instrument
3M Molekylär detektionsprogramvara upptäcker automatiskt instrument som har satts på och som är anslutna till datorn med
en USB-kabel när programvaran startar. Programvaran upptäcker även instrument automatiskt när du sätter på instrument och
ansluter instrument till datorn med en USB-kabel.
1. Klicka på Administration från menyraden och välj sedan Instrument…. I instrumentets tabb i fönstret Administration visas
alla instrument som upptäckts automatiskt.
2. 3M Molekylär detektionsprogramvara upptäcker och hanterar högst fyra instrument. En USB-hub kan behövas för att stödja
det högsta antalet instrument.
3. När 3M Molekylär detektionsprogramvara upptäcker ett instrument, hämtar det instrumentets serienummer från instrumentet
och lagrar serienumret i fältet serienummer. Instrumentets serienummer kan inte ändras.
4. M Molekylär detektionsprogramvara använder serienumret som standardnamn för anordningen. Du kan ändra anordningens
namn tillsammans med dess beskrivning (tom från början). Anordningens namn och beskrivning kan vara vilken oformaterad text
som helst.
5. 3M Molekylär detektionsprogramvara initierar ett instrument när det upptäcker instrumentet. Microsoft Windows
underliggande operativsystem bestämmer sekvensen för upptäckten. Det har kanske inte något samband med specifika
USB‑portar. Initieringen består av dessa tre steg:
• Etablerar USB-kontakt med instrumentet
• Låser upp instrumentet
• Utför grundläggande diagnostiska tester på instrumentet
• Avslutar alla aktiva testkörningar
• Sätter på instrumentets värmare
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6. I instrumentets statusrad visas endast de fyra första instrumenten i listan över instrument. Dessa första fyra instrument som
visas kan eller kan inte vara de fyra instrument som för närvarande kommunicerar med 3M Molekylär detektionsprogramvara.

Namnge instrument
Endast användare med administratörsbehörighet kan redigera instrument.
Klicka på Administration från menyraden och välj sedan Instrument….
I instrumentets tabb i fönstret Administration visas alla instrument som har upptäckts automatiskt
Klicka på det instrument som du vill ge nytt namn.
Skriv in ett namn i Namnfältet. Instrumentnamnet kan vara vilken oformaterad text som helst. Instrumentets serienummer kan
inte ändras.
5. Klicka på knappen [Tillämpa] för att tillämpa namnet eller klicka på knappen [OK] för att tillämpa namnet och gå tillbaka till
fönstret Startsida.

1.
2.
3.
4.

Dölja instrument
Endast användare med administratörsbehörighet kan dölja instrument. Du bör dölja instrument som inte längre används av 3M
Molekylär detektionsprogramvara, men som använts för minst en körning tidigare. Att dölja ett instrument tar bort instrumentets
namn från listan över instrumentnamn samtidigt som instrumentet finns kvar i databasen. Det möjliggör hantering av aktiva
instrument samtidigt som tidigare datas fullständighet bevaras.
1.
2.
3.
4.
5.

Klicka på Administration från menyraden och välj sedan Instrument….
I instrumentets tabb i fönstret Administration visas alla instrument som har upptäckts automatiskt.
Klicka på det instrument som du vill dölja.
Klicka på knappen [Dölj] för att dölja instrumentet.
Klicka på knappen [Tillämpa] för att tillämpa ändringen eller klicka på knappen [OK] för att tillämpa ändringen och gå tillbaka till
fönstret Startsida.

Ändra instrumentens ordning
Endast användare med administratörsbehörighet kan ändra instrumentsekvensen.
Klicka på Administration från menyraden och välj sedan Instrument….
I instrumentets tabb i fönstret Administration visas alla instrument som har upptäckts automatiskt.
Klicka på det instrument som du vill flytta till en annan position i listan.
Klicka på knappen [Upp] för att flytta valt instrument en position högre upp eller klicka på knappen [Ner] för att flytta valt
instrument en position längre ner.
5. Klicka på knappen [Tillämpa] för att tillämpa ändringen eller klicka på knappen [OK] för att tillämpa ändringen och gå tillbaka till
fönstret Startsida.
6. I instrumentets statusrad visas endast de fyra första anslutna instrumenten i instrumentets tabb.

1.
2.
3.
4.

Radera instrument
Endast användare med administratörsbehörighet kan radera instrument.
1. Klicka på Administration från menyraden och välj sedan Instrument….
2. I instrumentets tabb i fönstret Administration visas alla instrument som har upptäckts automatiskt.
3. Klicka på det instrument som du vill radera från listan. Du kan inte radera ett aktivt instrument eller ett instrument som
tidigare använts för minst en körning.
4. Klicka på knappen [Radera].
5. Klicka på knappen [Tillämpa] för att tillämpa raderingen eller klicka på knappen [OK] för att tillämpa raderingen och gå tillbaka till
fönstret Startsida.
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Visa instrument
Alla användare kan se användare.
1. Klicka på Administration från menyraden och välj sedan Instrument….
2. I instrumentets tabb i fönstret Administration visas alla instrument som har upptäckts automatiskt. Visa alla dolda instrument
genom att klicka i kryssrutan Visa dold. I instrumentets statusrad visas endast de fyra första anslutna instrumenten i
instrumentets tabb.

Konfigurera fält

Endast användare med administratörsbehörighet kan konfigurera fält.
1. 3M Molekylär detektionsprogramvara har sju provfält som kan definieras av användare. Du definierar de sju provfälten
(kolumnrubriker) under programvarans installation.
• Du kan inte ändra Fältnamn eller Fälttyper efter att du definierat dem under installationen.
• Du kan ändra listvärden för Fälttyper och Aktivera kryssrutor efter installationen.
2. Klicka på Administration på menyraden och välj sedan Konfigurera fält….
3. I tabbenKonfigurera fält visas nuvarande Fältnamn, Fälttyper och en kryssruta för att aktivera fältet.
4. Du kan lägga till ett nytt värde till en lista över Fälttyper:
sidan om rullgardinsväljaren.
a. Klicka på symbolen
b. Skriv in det nya värdet för listan såsom det visas i figur 21. Det nya värdet kan vara vilken oformaterad text som helst.
eller klicka på symbolen.
c. Tryck på knappen [Enter]
d. Klicka på knappen [Tillämpa] för att tillämpa tillägget eller klicka på knappen [OK] för att tillämpa tillägget och gå
tillbaka till fönstret Startsidan.
5. Du kan inte radera ett värde från en lista över Fälttyp.
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6. Du kan aktivera ett Fältnamn så att det visas i Provtabben i Inställningsfönstret eller så kan du inaktivera ett Fältnamn så att
det inte visas i Provtabben i inställningsfönstret.
)
a. För att aktivera eller inaktivera ett Fältnamn trycker du helt enkelt på kryssrutan i kolumnen Aktiverade. (
b. Klicka på knappen [Tillämpa] för att tillämpa ändringen eller klicka på knappen [OK] }för att tillämpa ändringen och
gå tillbaka till fönstret Startsida.
7. Ett exempel på konfigurering av fält visas nedan. I detta exempel läggs värdet "Annan provtyp" till rullgardinslistan för
Provtyper. Märk att fälten som inte är aktiverade döljs i fönstret Prover.

Lägga till ett nytt värde till en lista

Ny Provtyp och Inaktiverade fält
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Fält för att ändra effekter på Provinställningstabben Prover

Fönster för Prover
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Lägga till prover
1. Prover består av livsmedel eller prover från miljön som testas för förekomst av patogena organismer.
2. Klicka på Hantera prover från menyraden och välj sedan Prover.... Du kan också välja Hantera prover från sidoraden eller
välja tabben Prover om fönstret Hantera redan är öppet. Du kan även importera provinformation. Se avsnittet om Import/Export
av prover i denna användarhandbok för ytterligare information.
3. I fönstret Inställning visas en lista över nuvarande Prov-ID på tabben för Prover tillsammans med anpassade fältvärden för varje
Prov-ID.
4. Klicka på knappen Lägg till för att föra in en ny rad längst ned på listan över prov-ID:n.
5. Skriv in det nya provets ID i den nya radens kolumn för Prov-ID. Prov-ID erfordras och måste vara unikt.
6. Skriv in värden för anpassade fält i den nya raden i motsvarande kolumn i varje anpassat fält. Fält för anpassning är valfria.
Fältet för Provtyp är ett listfält och de andra kundfälten är textfält.
7. Klicka på knappen [Tillämpa] för att tillämpa tillägget eller klicka på knappen [OK] för att tillämpa tillägget och gå tillbaka till
fönstret Startsida.

Ändra prover
Endast användare med administratörsbehörighet kan hantera prover. Du kan endast ändra prover om de aldrig har använts i en
körning.
1. Klicka på Hantera från menyraden och välj sedan Prover.... Du kan också välja Hantera prover från sidoraden eller välja
tabben Prover om fönstret Hantera redan är öppet.
2. I fönstret Inställningar visas en lista över nuvarande Prov-ID i tabben Prover tillsammans med anpassade fältvärden för varje
Prov-ID.
3. Klicka på det fält (Provfält, Provtyp eller anpassat fält) som du vill ändra. Använd den vertikala scrollningsraden för att vid behov
visa tillagda prover.
4. Skriv in ändringen i det fält du vill ändra. Prov-ID erfordras och måste vara unikt. Fält för anpassning är valfria. Fältet för Provtyp
är ett listfält och de andra kundfälten är textfält.
5. Klicka på knappen [Tillämpa] för att tillämpa ändringen eller klicka på knappen [OK] för att tillämpa ändringen och gå tillbaka till
fönstret Startsida.

Radera prover
Endast användare med administratörsbehörighet kan hantera prover. Du kan endast radera prover om de aldrig har använts i en
körning.
1. Klicka på Hantera från menyraden och välj sedan Prover.... Du kan också välja Hantera prover från sidoraden eller välja
tabben Prover om fönstret Hantera redan är öppet.
2. I fönstret Hantera visas en lista över nuvarande Prov-ID i tabben Prover tillsammans med anpassade fältvärden för varje Prov‑ID.
3. Klicka på det Prov-ID du vill radera. Använd den vertikala scrollningsraden för att vid behov visa tillagda prover. Radera inte ett
prov-ID som har använts i en testkörning. Dölja ett prov-ID som du inte längre behöver. Se avsnittet om dölja prover i denna
användarhandbok för ytterligare information.
4. Välj knappen Radera för att radera det valda Prov-ID:t.
5. Klicka på knappen [Tillämpa] för att tillämpa raderingen eller klicka på knappen [OK] för att tillämpa raderingen och gå tillbaka
till fönstret Startsida.

Dölja prover
Endast användare med administratörsbehörighet kan hantera prover. Dölj prov-ID:n från att visas när du inte längre testar dessa
prov-ID:n och du vill minimera antalet prov-ID:n som visas i displayerna. Radera prov-ID:n när du inte längre använder dessa provID:n och när prov-ID:na aldrig använts i en testkörning. Se avsnittet om Radera prover i denna användarhandbok för ytterligare
information.
1. Klicka på Hantera från menyraden och välj sedan Prover.... Du kan också välja Hantera prover från sidoraden eller välja
tabben Prover om fönstret Hantera redan är öppet.
2. I fönstret Hantera visas en lista över nuvarande Prov-ID i tabben Prover tillsammans med anpassade fältvärden för varje Prov‑ID.
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3. Klicka på det prov-ID du vill dölja. Använd den vertikala scrollningsraden för att vid behov visa tillagda prover. Du kan trycka
på [Shift] och hålla ned den medan du klickar på ett annat prov-ID för att dölja båda prov-ID:na och alla prov-ID:n mellan dem.
Du kan också trycka på [Ctrl] och hålla den nedtryckt medan du väljer flera prov-ID:n för att dölja flera prov-ID:n.
4. Välj knappen Dölj för att radera valt prov-ID.
5. Klicka på knappen [Tillämpa] för att tillämpa ändringen eller klicka på knappen [OK] för att tillämpa ändringen och gå tillbaka
till fönstret Startsida.
6. Du kan automatiskt dölja prov-ID:n som har använts, men som inte använts under en specificerad tidslängd. Välj tidslängd
med hjälp av varje rullgardinsmeny för Autodölj prover. Till exempel kan du välja Månatlig för att autodölja prover som senast
användes i en körning för en månad sedan.
7. Välj Visa dolt val för att både visa prov-ID:n som är dolda och prov-ID:n som inte är dolda.

Import av prover
1. Du kan importera prov-ID:n och deras tillhörande värden för anpassade fält i form av begränsade datafiler, t.ex. filer med
värden åtskilda av kommatecken (.CSV-filer). Använd denna funktion om prov-ID:n kan exporteras från ett LIMS eller från ett
annat system till 3M Molekylärt Detektionssystem.
2. Klicka på Hantera prover från menyraden och välj sedan Prover.... Endast användare med administratörsbehörighet kan
hantera prover. Du kan också välja Hantera prover från sidoraden eller välja tabben Prover om fönstret Inställningar redan
är öppet.
3. I tabben Prover visas en lista över nuvarande prov-ID:n tillsammans med anpassade fältvärden för varje prov-ID.
4. Typen av standardfil är en fil med Värden åtskilda av kommatecken (.CSV-fil). Du kan välja andra filtyper och gränstecken. Se
avsnittet om filformat vid import/export i denna användarhandbok.
• Som standard är den första raden en rubrikrad som innehåller fältnamn. Du kan ändra detta i Alternativ för import
och export. Se avsnittet om alternativ för import och export i denna användarhandbok.
• Fälten i den importerade provfilen måste ha exakt samma sekvens som den sekvens fälten i tabben Prover i fönstret
Inställningar har.
• Prov-ID är ett obligatoriskt fält och måste vara unikt.
• Data i en importerad provfil som ska importeras in en fältlista måste matcha ett av valen för listfältet. Till exempel
måste en provtyp vara Rå, Bearbetad, Miljöbetingad eller en av de provtyper du definierat.
• Standardimportmapp definieras med hjälp av Alternativ för import och export. Se avsnittet om alternativ för import
och export i denna användarhandbok.
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5. Klicka på knappen Import. Om endast en importfil finns i importmappen kommer den att importeras automatiskt. Om flera
filer eller inga filer finns, kommer fönstret Öppna att visas. Navigera till filen du vill importera och dubbelklicka på filnamnet.

6. Efter en framgångsrik import visas i tabben Prover de prov-ID:n som importerades. 3M Molekylär detektionsprogramvara skapar
nya rader vid slutet av listan över prov-ID:n och lägger till den importerade filens innehåll i de nya raderna.
7. Spara provdefinitionerna genom att klicka på knappen OK eller knappen Tillämpa.

Fönstret Prover efter lyckad dataimport
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Export av prover
1. Du kan exportera prov-ID:n och deras tillhörande värden för anpassade fält i form av begränsade datafiler, t.ex. filer med
värden åtskilda av kommatecken (.CSV-filer). Använd denna funktion om prov-ID:na kan importeras till ett LIMS eller till ett
annat system till 3M Molekylärt Detektionssystem.
2. Klicka på Hantera prover från menyraden och välj sedan Prover…. Du kan också välja Hantera prover från sidoraden eller
välja tabben Prover om fönstret Inställningar redan är öppet. Du kan också importera provdefinitioner. Se avsnittet om import
av prover i denna användarhandbok för ytterligare information.
3. I fönstret Inställning visas en lista över nuvarande Prov-ID på tabben för Prover tillsammans med anpassade fältvärden för
varje Prov-ID.
4. Klicka på knappen Export. När fönstret Spara som visas navigerar du till den mapp till vilken du vill exportera filen.
Standardexportmappen definieras med hjälp av Alternativ för import och export. Se avsnittet om alternativ för import och
export i denna användarhandbok.
5. Klicka på knappen Spara.

Analysutrustningar

Fönster för Analysutrustningar

Lägga till analysutrustningar
1. Klicka på Hantera från menyraden och välj sedan Analysutrustningar…. Du kan också använda sidoraden eller klicka på
tabben Analysutrustningar i det redan öppna fönstret Hantera.
2. I tabben Analysutrustningar visas den nuvarande listan över analysutrustningar i den ordning de blev tillagda.
3. Klicka på knappen [Lägg till] för att lägga till nya analysutrustningar.
4. Skriv in utrustningsnumret i fältet utrustningsnummer. Detta fält är obligatoriskt och varje utrustningsnummer måste
vara unikt. Partinummer är 3M:s tillverkningsidentifikationsnummer för partierna som står tryckta på 3M Molekylär
Detektionsanalysutrustning. Du kan använda kombinationen av analysutrustning och prover för att spåra prover genom
arbetsflödet från det att provet tas emot i labbet tills provet läggs till en testkörning och för att visa slutresultaten.
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5. Du kan använda rullgardinsmenyn Analystyp för att välja typ av analys. Fältet är obligatoriskt. Välj en av de fyra
målpatogenerna eller Matriskontrollen enligt anvisningar på utrustningens etikett:
• Matriskontroll
• Salmonella
• E. coli O157
• Listeria
• Listeria monocytogenes
6. Skriv in utgångsdatum för den nya analysutrustningen i fältet Utgångsdatum. Du kan skriva datumet i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD
eller använda datumväljaren för att välja ett datum. Detta fält är inte obligatoriskt.
7. Klicka på knappen [Tillämpa] för att tillämpa tillägget eller klicka på knappen [OK] för att tillämpa tillägget och gå tillbaka till
fönstret Startsida.

Radera Analysutrustningar
1. Klicka på Hantera från menyraden och välj sedan Analysutrustningar…. Du kan också använda sidoraden eller klicka på
tabben Analysutrustning i det redan öppna fönstret Hantera.
2. I tabben Analysutrustningar visas den nuvarande listan över analysutrustningar i den ordning de blev tillagda.
3. Klicka på det partinummer som hör till den utrustning du vill radera från listan. Du kan inte radera partinumret för en
utrustning som är aktiv eller som tidigare använts för minst en körning.
4. Klicka på knappen [Radera].
5. Klicka på knappen [Tillämpa] för att tillämpa raderingen eller klicka på knappen [OK] för att tillämpa raderingen och gå
tillbaka till fönstret Startsida.

Dölja Analysutrustningar
1. Du bör dölja Analysutrustningar som inte längre används av 3M Molekylär detektionsprogramvara. Dölja ett
analysutrustningsnummer innebär att analysutrustningsnumret tas bort från listan över analysutrustningsnummer, men att det
finns kvar i databasen. Detta möjliggör hantering av partinummer för en utrustning som är aktiv samtidigt som tidigare datas
fullständighet bevaras.
2. Klicka på Hantera från menyraden och välj sedan Analysutrustningar….
3. I tabben för Analysutrustningar visas den nuvarande listan över analysutrustningar i den ordning de blev tillagda.
4. Klicka på det partinummer för en utrustning som du vill dölja.
5. Klicka på knappen [Dölj] för att dölja analysutrustningens nummer.
6. Klicka på knappen [Tillämpa] för att tillämpa ändringen eller klicka på knappen [OK] för att tillämpa ändringen och gå tillbaka
till fönstret Startsida.
7. Du kan automatiskt dölja utrustningar som har utgått genom att välja Autodölj utgångna partier. Utgångna partier döljs
automatiskt när applikationen startas om eller vid midnatt det datum partiet går ut, beroende på vilket som sker först.
8. Dolda analysutrustningar kan visas genom att kryssa i kryssrutan "Visa dold".
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Utföra körningar
Inställning av en ny körning
ikonen på skrivbordet.
1. Starta 3M Molekylär detektionsprogramvara med hjälp av
2. Skriv in ditt användarnamn och ditt lösenord för att logga in.
3. För att ställa in en ny körning väljer du Arkiv från menyraden och sedan väljer du Ny körning. Du kan också klicka på Ställ in
ny körning vid sidan om ikonen Ställ in ny körning

på startsidan eller så kan du klicka på Ställ in ny körning vid sidan

på sidoraden för att starta en ny körning.
om ikonen Ställ in ny körning
4. Du kan definiera körningar med hjälp av olika metoder, inklusive rutnät, listvy eller via dataimport. Dessa metoder definieras
i följande underavdelningar. Se avsnittet om import av körningar i denna användarhandbok för ytterligare information om att
importera körningar.
5. 3M Molekylär detektionsprogramvara tilldelar automatiskt ett körnings-DI baserat på den mall som valdes för körnings-ID
under programvarans installationsprocess. Du kan ändra körnings-ID genom att klicka i fältet Körnings-ID och uppdatera
automatiskt tilldelat körnings-ID. Körnings-ID måste vara unikt.
6. Använd rullgardinsmenyn Tekniker för att välja den användare som definierar den nya körningen. Den användare som är
inloggad för närvarande är standardteknikern.
7. Du kan klicka i fältet Kommentarer och skriva in ett valbart körningskommando.
8. Använd rutnätet i vyn Inställningar (Rutnät) för att välja brunnar för den nya körningen med vilken som av dessa metoder:
• Välj en enskild brunn i rutnätsdisplayen med 96 brunnar genom att klicka på en enskild brunn.
• Välj flera ej intilliggande brunnar genom att trycka på och hålla ned [Ctrl] samtidigt som du klickar på flera brunnar.
• Välj en serie av brunnar, i kolumner, genom att klicka på den första brunnen och trycka på och hålla ned [Shift]
samtidigt som du klickar på den sista brunnen.
• Välj flera intilliggande brunnar med hjälp av att klicka och dra över flera brunnar.
• Välj inte en brunn som inte kommer att användas för körningen.
3M Molekylär detektionsprogramvara markerar de brunnar du valt med en blå kant.
9. Välj Analystyp för de markerade brunnarna genom att klicka på lämpligt färgad rullgardinsmeny ovanför rutnätet. Välj
brunnstyp för de markerade brunnarna genom att välja lämplig Brunnstyp från rullgardinsmenyn. Dessa är alla de möjliga
kombinationerna för Analystyp och Brunnstyp:
Brunnstyp
Prov
Analystyp
Salmonella
E. coli O157 (inklusive H7)
Listeria
L. monocytogenes
Matriskontroll
Ofullständig specifikation
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Du kan också högerklicka på en cell eller en cellgrupp för att välja Analystyp och Brunnstyp med hjälp av den kontextkänsliga
menyn.

10. Upprepa steg 8 och 9 tills du har definierat alla analystyper och brunnstyper för körningen. Skärmdumpen här nedan är ett
exempel på en avslutad ny körningsdefinition. Det nya körnings-ID:t syns som tabbens rubrik och asterisken(*) anger att
körningsdefinitionen har ändrats sedan den sparades senast.

11. Skriv in Utrustningspartinummer i rutan för Brunnsinformation. Fältet Brunns-ID i rutan Brunnsinformation anger vilken
brunn/vilka brunnar som valts och kommer att få det partinummer för utrustningen som du skriver in.
• Skriv in partinumret i fältet (vitt) Utrustningsnummer och klicka sedan på eller tryck på och håll ned [Enter] för
att spara den införda uppgiften.
•

För att välja ett prefigurerat partinummer för utrustningen klickar du på för att växla till rullgardinslistan (blå) och
väljer sedan ett ID från listan. Du kan inte skriva in nya värden när detta fält är blått.
12. Skriv in Prov-ID i rutan Brunnsinformation.
• Skriv in prov-ID i fältet (vitt) Prov-ID och klicka på eller tryck på och håll ned [Enter] för att spara införd uppgift.
•

För att välja ett prefigurerat prov-ID klickar du på för att växla till rullgardinslistan (blå) och väljer sedan ett ID från
listan. Du kan inte skriva in nya värden när detta fält är blått.
Obs! Ett Prov-ID kan inte tilldelas Reagenskontroller eller Negativa kontroller.
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13. Om du använder matriskontroll, ska du länka provet till matriskontroll genom att tilldela samma prov-ID till både prov och
matriskontroll. Denna associering gör att provresultatet blir beroende av resultatet från matriskontroll.
Du kan också länka en enskild matriskontroll till flera provbrunnar. Alla brunnar måste emellertid ha samma prov-ID. Enskilda
brunnar har egna koder (t.ex. A1, A2) som kan användas för att spåra proven. För att ytterligare skilja brunnarna åt kan du
skriva in en kommentar för var och en av dem. Kommentaren visas i exportfilen Körningsrapport och resultat. Se avsnittet om
att visa körningsresultat i denna användarhandbok.
14. Välj alternativet Omtest i rutan Brunnsinformation om brunnen innehåller ett omtest av ett tidigare prov. Klicka på
lägg till för att välja körning och den brunn som omtestas.

15. Välj den körning och den brunn som omtestas när fönstret Omtest visas.
16. Klicka på knappen OK.

	
  

17. Du kan också använda rutan Brunnsinformation för att skriva in en kommentar i Kommentar: fält som är relevant för
brunnsdefinitionen.
18. Du kan också visa brunnsinformationen genom att dra med musen över en brunn i rutan Inställningar (Rutnät).
All detaljinformation om en brunn med undantag för Omtest visas.
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Upprepa steg 11 och 12 för att skriva in utrustningsnummer och prov-ID för återstående brunnar. Lämna alla oanvända
brunnar
tomma11(grå
Repeat Steps
andcirklar).
12 to enter the Kit Lot Number and the Sample ID for the remaining wells. Leave any unused wells
De
stora
ikonerna
under
rutan Inställningar (Rutnät) ger snabb tillgång till funktioner som vanligtvis används under
blank (gray circles).
förthe
körning.
20. definitionsprocessen
The large icons below
Setup (Grid) pane provide quick access to functions commonly used during the run
Aktiv
Inaktiv
definition process.
Active
Inactive
Rensa

19.
19.
20.

Clear
Spara

Save
Skriv ut

Print
Körning

Run
21. Du kan också använda tabben Inställningar(Lista)
för att visa och definiera en ny körning endast med hjälp av text som visas i
en
tabell
istället
för
symboler
och
text
som
visas
i
grafisk
bild run
av ett
rutnät
med
brunnar. in a table instead of symbols
21. You can also use the Setup(List) tab to view anden
define
a new
using
only
text96displayed
22. Klicka på tabben Inställningar(Lista) längst ned på den nya körningens tabb för att visa listvyn. Listvyn visar all
and text displayed in a graphic image of a 96 well grid.
brunnsinformation i en tabell ordnad efter brunnens plats. All information som är förknippad med en brunn visas i tabellen. Det
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
är samma information som finns tillgänglig i tabben Inställningar (Rutnät).
table sorted by well location. All information associated with each well appears in the table. This is the same information
23. Välj alternativet Visa utrustningsparti och Provinformation för att visa anpassade fält som förknippas med prover och
available in the Setup (Grid) tab.
utrustningspartier.
23. Du
Select
Show
Kit lot and Sample
details
optioni fälten
to display
the custom
fields associated
with att
Samples
and Kit Lots.
24.
kanthe
skriva
in brunnsdefinitioner
genom
att klicka
och skriva
in informationen
eller genom
klicka på
24. rullgardinsmenyer
You can enter welloch
definitions
by
clicking
in
the
fields
and
entering
the
information
or
by
clicking
the
dropdown
menus
välja alternativen.
and selecting the option.

25. You can import or export the information in a new run by clicking the Import button or Export button. Refer to the section
25. Du kan importera eller exportera informationen i en ny körning genom att klicka på knappen Import eller på Export. Se
in this manual on Importing runs and on Exporting runs for more information.
avsnittet om Import av körningar och Export av körningar i denna användarhandbok för ytterligare information.
26. When finished entering all sample information, click Save
to save the new run. You can also save the run by
för att spara den nya körningen. Du kan också spara
26. När du har skrivit in all provinformation klickar du på Spara
selecting File on the menu bar, then selecting Save Run or by using the keyboard to press <CTRL>+s.
körningen genom att välja arkiv från menyraden och sedan välja Spara körning eller genom att använda tangentbordet och
trycka på <CTRL>+s.
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Starta en körning
1. Följ instruktionerna i analysutrustningens produktinstruktioner för att utföra en analys.
Placera inte provets reagensprovrör inuti snabbladdningstråget innan du har fullföljt lyseringen. Prover som inte
värmebehandlats korrekt under analysens lysering bör bedömas som en potentiell mikrobiologisk risk och ska
INTE sättas in i 3M Molekylärt Detektionsinstrument. Bekräfta att det värmeblock du använde i lyseringen uppnådde den
rekommenderade temperaturen under den rekommenderade tidsperioden genom att använda en timer och en kalibrerad
termometer som under lyseringen är införd i en för detta ändamål avsedd hålighet i hörnet av värmeblocket.
2. För att starta en konfigurerad körning väljer du Arkiv från menyraden och sedan väljer du Öppna körningar. Du kan också

3.
4.
5.
6.
7.

på startsidan eller från
klicka på Starta konfigurerade körningar sidan om ikonen Starta konfigurerade körningar
sidoraden.
När listan med konfigurerade körningar visas väljer du den konfigurerade körning som du vill starta.
3M Molekylär detektionsprogramvara visar vald körning på en ny tabb, som innehåller en tabb för Inställningar (Rutnät) och en
tabb för Inställningar (Lista).
Du kan ändra körningen. Klicka på knappen Spara för att spara alla ändringar du gör. Du kan också klicka på Arkiv från
menyraden och sedan välja Spara körning för att spara alla ändringar.
Klicka på knappen Start i vyn Inställningar (Rutnät).
Välj anordningen från rullgardinslistan. Instrumenten i denna rullgardinslista är de som är i läget Klart och som kan utföra en
testkörning. Efter att du valt instrument klickar du på knappen OK.

Välj instrumentdialog
8. Det valda instrumentets lock öppnas automatiskt
9. För in 3M Snabbladdningstråg i instrumentet och stäng instrumentets lock för att starta körningen.
10. Sidhuvudet för avdelningen Körningsinformation i vyn Resultat (Rutnät) visar information för körningen, en förloppsrad och
återstående tid för körningen. En körning varar i 75 minuter.
för att stoppa alla pågående körningar. Klicka på knappen [Ja] när dialogrutan för att
11. Du kan klicka på knappen [Ta bort]
bekräfta att körningen ska tas bort visas.

Importera en ny körning
1. För att ställa in en ny körning väljer du Arkiv från menyraden och sedan väljer du Ny körning. Du kan också klicka på Ställ in
ny körning vid sidan om ikonen Ställ in ny körning

på startsidan eller så kan du klicka på Ställ in ny körning vid sidan

om ikonen Ställ in ny körning
på sidoraden för att starta en ny körning.
2. Välj rutan Inställningar(Lista) för fönstret Ny platta.
3. Du kan importera en ny körning i form av en begränsad datafil, t.ex. filer med värden åtskilda av kommatecken (.CSV-filer).
Använd denna funktion om den information som erfordras för att definiera en ny körning kan exporteras från ett LIMS eller
från ett annat system till 3M Molekylärt Detektionssystem. Alla nya provdefinitioner eller definitioner för utrustningspartier
som också finns i samma importfil för den nya körningen importeras även de tillsammans med den nya körningen.
4. Klicka på rullgardinsmenyn vid sidan om knappen Import för att välja gränstecknets beskaffenhet i import- eller exportfilen.
Gränstecknet kan vara ett komma, en tabb, ett mellanrum eller ett semikolon. Det gränstecken som används i importfilen är
fördefinierat av LIMS eller något annat system varifrån den ursprungligen kom.
• Importfiler hänvisas ofta till som .CSV eller filer med värden åtskilda av kommatecken.

40

SV (Svenska)

•

Data i en importerad provfil som ska importeras in en fältlista måste matcha ett av valen för listfältet. Till exempel
måste en provtyp vara Rå, Bearbetad, Miljöbetingad eller en av de provtyper du definierat.
5. Klicka på knappen Import. När fönstret Öppna visas navigerar du till den importfil du vill importera och dubbelklickar på
filnamnet.
Analystyp

Analyskod

Brunnstyp

Brunnskod

Salmonella

SAL

Prov

Prov

E. coli O157

ECO

Reagenskontroll

RC

Listeria

LIS

Negativ kontroll

NC

Listeria monocytogenes

LM

Matriskontroll

MC

Matriskontroll

MC

Exportera en körningsdefinition
1. Välj tabben Inställning (Lista) i fönstret Ny körning.
2. Du kan exportera en körningsdefinition i form av en begränsad datafil, t.ex. filer med värden åtskilda av kommatecken
(.CSV-filer). Använd denna funktion om du vill exportera informationen för körningsdefinition till ett LIMS eller till ett annat
system eller om du vill exportera en körningsdefinition, redigera körningsdefinitionen och sedan importera den redigerade
körningsdefinitionen.
3. Typen av standardfil är en fil med Värden åtskilda av kommatecken (.CSV-fil). filen. Du kan välja andra filtyper och
gränstecken i Alternativ för import och export. Välj det gränstecken som föredras av LIMS eller annat system till vilket filen
exporteras. Se avsnittet om import/export av filformat i denna användarhandbok.
• Som standard är den första raden en rubrikrad som innehåller fältnamn. Du kan ändra detta i Alternativ för import
och export. Se avsnittet om alternativ för import och export i denna användarhandbok.
• Två på varandra följande gränstecken utan något emellan anger ett tomt fält.
4. Standardexportmappen definieras med hjälp av Alternativ för import och export. Se avsnittet om alternativ för import och
export i denna användarhandbok.
5. Klicka på knappen Export. När fönstret Spara som visas navigerar du till den mapp till vilken du vill exportera filen.
Standardexportmappen definieras med hjälp av Alternativ för import och export. Se avsnittet om alternativ för import och
export i denna användarhandbok.
6. Klicka på knappen Spara.

Visa en körning genom analystyp
Rutan Analystyp visas tillsammans med rutan Inställningar (Rutnät) och rutan Brunnsinformation medan du definierar en körning,
och den ger en lista över alla definierade brunnar inom denna körningsdefinition för en vald analystyp. I exemplet visas de brunnar
som definierats för analysen Salmonella och de anges av den ljusblå rutan runt väljaren "SAL".
Analystyp

Symbol

Salmonella
E. coli O157
Listeria
Listeria monocytogenes
Matriskontroll
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Rutan för Inställningar (Rutnät) Analystyp

Spara en körning som mall
1. Skapa en mall för körningar genom att ställa in en körningsstruktur med hjälp av rutorna Inställningar (Rutnät) eller
Inställningar(Lista) utan att ställa in information i rutan Brunnsinformation. När du senare använder körningsmallen för
att ställa in en ny körning från mallen definieras den nya körningens struktur av körningsmallen så att du inte behöver
definiera körningsstrukturen. Du behöver endast definiera prover, utrustningsparti, kommentarer och information om omtest.
Se avsnittet om Ställa in en ny körning från en mall i denna användarhandbok för ytterligare information.
2. För att spara körningen som en mall väljer du Arkiv från menyraden och sedan väljer du Spara som mall…
3. När fönstret Spara som visas navigerar du till den mapp i vilken du vill spara mallfilen och skriver in körningsmallens filnamn i
Filnamn: fält.
4. Klicka på knappen Spara. 3M Molekylär detektionsprogramvara sparar körningsmallen som en textfil med värden åtskilda av
kommatecken (.CSV-textfil).

Ställa in en ny körning från en mall
1. Ställ in en ny körning från en mall genom att använda en körningsmall för att ställa in körningsstrukturen utan att använda
rutorna Inställning (Rutnät) eller Inställning (Lista) och genom att använda rutan Brunnsinformation för att ställa in
information (prov, utrustningsparti, kommentarer och omtest) för den nya körningen. Se avsnittet om Spara en körning som en
mall i denna användarhandbok för ytterligare information.
2. För att ställa in en ny körning från en mall väljer du Arkiv från menyraden och sedan väljer du Ladda körningsmall….
3. När fönstret Öppna visas navigerar du till den mapp som innehåller den körning som du vill använda. Standardmappen är
Mallar.
4. Välj den fil för körningsmall som du vill använda och klicka på knappen Öppna.
5. Använd rutan Brunnsinformation för att ställa in information (prov, utrustningsparti, kommentarer och omtest) för den nya
körningen. Se avsnittet om att ställa in en ny körning i denna användarhandbok för ytterligare information om hur rutan för
Brunnsinformation används.
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Spara malldialog

Ladda malldialog
När en körning skapas (laddas) baserad på en mall kommer alla definierade brunnar att markeras som ofullständigt definierade.
Ett exempel på en körning skapad från en mall ges i Fel! Hittar inte referenskälla. Användaren måste avsluta brunnsdefinitionen
genom att fylla i saknad information (utrustningsparti och prov) innan körningen kan sparas eller utföras.
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Körning skapad från mall

Visa körningsresultat
1. Du kan använda vyn Resultat-Rutnät för att övervaka en pågående körning. Resultat visas i realtid.
2. För att visa resultat från tidigare körningar väljer du Arkiv från menyraden och sedan väljer du Öppna körningar. Du kan
också klicka på ikonen Visa testresultat på startsidan eller på sidoraden för att visa de senaste fem avslutade körningarna.
3. Om du inte kan hitta den körning du vill visa kan du använda Körningsfilter för att ställa in plattfiltrets parametrar. Alla
filterparametrar är valbara.
4. Välj alternativet Alla datum så att alla körningar oavsett datum för när de skapades inkluderas eller välj alternativet
Datumintervall så att de körningar som skapades inom ett datumintervall inkluderas. Om du väljer alternativet
Datumintervall ska du skriva in start- och slutdatum antingen genom att skriva in dem direkt eller genom att välja dem från
kalendern. Standardalternativet är det datumintervall som omfattar den senaste veckan.
5. Klicka på rullgardinsmenyn för att få fram fältet Tekniker för att välja en specifik användare som skapade de körningar som
ska inkluderas. Standardvalet är den nuvarande användaren.
6. Klicka på rullgardinsmenyn för Körningsstatus för att välja ett specifikt plattläge som ska inkluderas. Standardvalet är Alla.

7.
8.
9.
10.

Körningsstatus

Beskrivning

Alla

Alla körningar i databasen

Slutförd

Avslutade körningar

Avslutad (med
framgång)

Körningar som med framgång avslutats utan resultaten Ogiltig, Inhiberad,
Kontrollera eller Fel.

Slutförd (behöver
undersökas)

Körningar som avslutats med minst ett av resultaten Ogiltig, Inhiberad,
Kontrollera eller Fel.

Konfigurerad

Konfigurerade körningar som ännu inte startats

Avbryt

Körningar som tagits bort av en användare

Ej godkänd

Ej godkända körningar på grund av att instrumentet kopplats ur etc.

Klicka på knappen Tillämpa filter efter att du valt det filter du vill använda.
När listan över körningar visas klickar du på den körning du vill visa och sedan på OK.
Programvaran visar den valda körningen i en ny tabb.
Välj Resultat (Rutnät) för att visa resultaten för varje brunn. En tabell över resultatsymboler visas nedan. En graf över
RLU-avläsningar över tid visas också om detta alternativ aktiverats. Se avsnittet om Administrativa alternativ i denna
användarhandbok för ytterligare information.
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Brunnstyp

Symbol för
brunnsresultat

Resultat

Avläsning och räkning

Prov

Positiv

Målpatogenen
upptäcktes.

Prov

Negativ

Målpatogenen upptäcktes inte.

Prov

Inhiberad

Prov

Inspektera

Prov

Fel

Reagenskontroll

Giltig

Reagenskontroll

Ogiltig

Reagenskontroll

Inspektera

Reagenskontroll

Fel

Negativ kontroll

Giltig

Negativ kontroll

Ogiltig

Negativ kontroll

Inspektera

Negativ kontroll

Fel

Matriskontroll

Giltig

Matriskontroll

Inhiberad

Matriskontroll

Fel

Provmatrisen inhiberade analysen. Ett omtest kan
erfordras. Se felsökningsavsnittet och produktinformation
för analysutrustningen för ytterligare information.
Förekomst eller frånvaro av målpatogen kunde inte
avgöras. Ett omtest kan erfordras. Se felsökningsavsnittet
och produktinformation för analysutrustningen för
ytterligare information.
Ingen bioluminiscens upptäcktes. Ett omtest kan
erfordras. Se felsökningsavsnittet och produktinformation
för analysutrustningen för ytterligare information.
Giltig Reagenskontroll.
Ogiltig Reagenskontroll. Ett omtest kan erfordras.
Se felsökningsavsnittet och produktinformation för
analysutrustningen för ytterligare information.
Reagenskontrollen var obestämbar. Ett omtest kan
erfordras. Se felsökningsavsnittet och produktinformation
för analysutrustningen för ytterligare information.
Ingen bioluminiscens upptäcktes. Ett omtest kan
erfordras. Se felsökningsavsnittet och produktinformation
för analysutrustningen för ytterligare information.
Giltig Negativ kontroll
Ogiltig Negativ kontroll. Ett omtest kan erfordras.
Se felsökningsavsnittet och produktinformation för
analysutrustningen för ytterligare information.
Den Negativa kontrollen var obestämbar. Ett omtest kan
erfordras. Se felsökningsavsnittet och produktinformation
för analysutrustningen för ytterligare information.
Ingen bioluminiscens upptäcktes. Ett omtest kan
erfordras. Se felsökningsavsnittet och produktinformation
för analysutrustningen för ytterligare information.
Giltig Matriskontroll
Provmatrisen inhiberade Matriskontrollen. Ett omtest kan
erfordras. Se felsökningsavsnittet och produktinformation
för analysutrustningen för ytterligare information.
Ingen bioluminiscens upptäcktes. Ett omtest kan
erfordras. Se felsökningsavsnittet och produktinformation
för analysutrustningen för ytterligare information.
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11. Du kan välja att visa grafen för en brunn eller för alla brunnar.
a.	Högerklicka eller klicka på Ctrl på en enskild brunn för att välja och visa den brunnens graf. Bakgrundsfärgen på den
valda brunnen skiftar från grå till ljusblå för att ange att brunnen valts och att kurvan för den valda brunnen visas i
grafen.
b.	Högerklicka på en vald brunn för att avsluta valet av den och ta bort dess graf.
c.	Högerklicka på ytterligare brunnar för att välja och visa deras grafer. Visningen är kumulativ. Kurvorna för alla valda
brunnar visas på grafen.
d.	Håll ned Ctrl och vänsterklicka och dra med markören över en grupp av brunnar för att välja och visa flera brunnars
grafer. Kurvorna för alla valda brunnar visas på grafen.
12. Du kan vänsterklicka på en vald brunn eller vänsterklicka och dra med markören över en grupp av brunnar för att markera
den brunnens kurva/de brunnarnas kurvor. Du kan också vänsterklicka på en kurva för att markera motsvarande brunn.
• Du kan anpassa grafens utseende enligt följande: Klicka på knappen Välj alla visa kurvor för alla definierade brunnar.
• Klicka på knappen Rensa för att återställa brunnsval och inte visa några kurvor.
• Klicka på knappen Zooma in för att förstora grafen en nivå. Detta kan även göras genom att dra över grafen och
använda mushjulet.
• Klicka på knappen Zooma ut för att krympa grafen en nivå.
• Använd mushjulet medan du drar med markören över grafen för att zooma in eller zooma ut grafen.
• Klicka på knappen Anpassa vy för att utföra en bästa anpassning av de valda diagrammen.
13. Brunnarnas färger anger vilka kurvor som visas i grafen, så som det visas nedan.
Brunnsområde
Brunnsbakgrund

Brunnsgräns

Färg
Grå

Avläsning och räkning
Denna brunns kurva visas inte i grafen

Blå

Denna brunns kurva visas i grafen

Ingen gräns
Blå gräns

Brunnen är inte vald
Brunnen är vald och dess kurva markerad
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14. Du kan välja Resultat (Lista) för att visa samma data som Resultat (Rutnät) men i listform. Följande fält visas:
• Brunns-ID – Det ID för brunn som korrelerar med brunnens plats i rutnätet med 96 brunnar.
• Prov-ID – Det prov-ID som används i detta test. I vyn Resultat (Rutnät) visas denna information när du drar markören
över brunnen.
• Analystyp – Den typ av analys som används. I vyn Resultat (Rutnät) visas denna information som en färgkodad ruta
runt brunnen.
• Brunnstyp – Antingen Prov, Reagenskontroll, Negativ kontroll eller Matriskontroll.
• Utrustningsnummer – Den identifierare för det utrustningsparti som används i detta test. I vyn Resultat (Rutnät) visas
denna information när du drar markören över brunnen.
• Resultat – Testresultat

Exportera körningsresultat
1. Välj Resultat (Rutnät) och klicka sedan på knappen Export
.
2. Du kan exportera resultat i form av begränsade datafiler, t.ex. filer med värden åtskilda av kommatecken (.CSV-filer). Använd
denna funktion om du vill exportera informationen för körningsdefinition till ett LIMS eller till ett annat system eller om du vill
exportera en körningsdefinition, redigera körningsdefinitionen och sedan importera den redigerade körningsdefinitionen.
3. Typen av standardfil är en fil med Värden åtskilda av kommatecken (.CSV-fil). filen. Du kan välja andra filtyper och
gränstecken i Alternativ för import och export. Välj det gränstecken som föredras av LIMS eller annat system till vilket filen
exporteras. Se avsnittet om import/export av filformat i denna användarhandbok.
• Som standard är den första raden en rubrikrad som innehåller fältnamn. Du kan ändra detta i Alternativ för import
och export. Se avsnittet om alternativ för import och export i denna användarhandbok.
• Två på varandra följande gränstecken utan något emellan anger ett tomt fält.
4. Standardexportmappen definieras med hjälp av Alternativ för import och export. Se avsnittet om alternativ för import och
export i denna användarhandbok.
5. Klicka på knappen Export. När fönstret Spara som visas navigerar du till den mapp till vilken du vill exportera filen.
Standardexportmappen definieras med hjälp av Alternativ för import och export. Se avsnittet om alternativ för import och
export i denna användarhandbok.
6. Klicka på knappen Spara.
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Generera körningsrapporter
Rapport för körningslayout
1. Använd denna rapport som hjälp vid inställning av analys.
2. Välj tabben Inställningar (Rutnät) för att skriva ut eller spara rapporten Körningslayout, som listar inställningsdefinitioner för
alla brunnar i körningen.
3. Klicka på knappen skriv ut

för att öppna förhandsvisningen av utskriften i rapportvisningen.

4. En laddningsindikator
visas medan 3M Molekylär detektionsprogramvara genererar en förhandsvisning av
utskriften för visning på skärmen. Se i bilagan för ett exempel på denna rapport.
5. Klicka på knappen Skriv ut

högst upp i fönstret för att skriva ut rapporten.

6. För att spara rapporten Körningslayout klickar du på ikonen [Export]
och väljer sedan ett filformat från listan
(Microsoft Excel, Adobe PDF eller Microsoft Word). När Windows dialog Spara som öppnas väljer du en mapp i vilken filen ska
sparas och klickar på knappen [Spara].

Körningsrapport
1. Välj Resultat (Rutnät) för att skriva ut eller spara Körningsrapporten, som listar alla resultat för alla brunnar i körningen.
2. Klicka på knappen [Kör Rapport] för att öppna förhandsvisningen av utskriften i rapportvisningen.
3. En laddningsindikator
visas medan 3M Molekylär detektionsprogramvara genererar en förhandsvisning av
utskriften för visning på skärmen. Se i bilagan för ett exempel på denna rapport.
4. Klicka på knappen Skriv ut

högst upp i fönstret för att skriva ut rapporten.

5. För att spara Körningsrapporten klickar du på ikonen [Export]
och väljer sedan ett filformat från listan (Microsoft
Excel, Adobe PDF eller Microsoft Word). När Windows dialog Spara som öppnas väljer du en mapp i vilken filen ska sparas och
klickar på knappen [Spara].

Logg över instrumenttemperatur
1. Välj rutnätet Resultat (rutnät) för att skriva ut eller spara rapporten Logg över instrumenttemperatur, som listar värmarens
kärn- och locktemperatur som mäts med 15 sekunders intervall under körningen.

2. Klicka på ikonen [Temperaturlogg]

för att öppna förhandsvisningen av utskriften i rapportvisningen.

3. En laddningsindikator
visas medan 3M Molekylär detektionsprogramvara genererar en förhandsvisning av
utskriften för visning på skärmen. Se i bilagan för ett exempel på denna rapport.
4. Klicka på knappen Skriv ut

högst upp i fönstret för att skriva ut rapporten.

5. För att spara rapporten Temperaturlogg klickar du på ikonen [Export]
och väljer sedan ett filformat från listan
(Microsoft Excel, Adobe PDF eller Microsoft Word). När Windows dialog Spara som öppnas väljer du en mapp i vilken filen ska
sparas och klickar på knappen [Spara].

Öppna sparad körning
1. Endast konfigurerade körningar kan ändras. För att ändra någon av den information som lagrats för att konfigurera en
körning väljer du Arkiv från menyraden och sedan väljer du Öppna körningar. Du kan också klicka på Starta konfigurerade
körningar vid sidan om ikonen Starta konfigurerade körningar
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2. Om du inte kan hitta den körning som du vill radera kan du använda Kör filter för att ställa in plattans filterparametrar. Alla
filterparametrar är valbara.
a. Välj alternativet Alla datum så att alla körningar oavsett datum för när de skapades inkluderas eller välj alternativet
Datumintervall så att de körningar som skapades inom ett datumintervall inkluderas. Om du väljer alternativet
Datumintervall ska du skriva in start- och slutdatum antingen genom att skriva in dem direkt eller genom att välja dem
från kalendern. Standardalternativet är det datumintervall som omfattar den senaste veckan.
b. Klicka på rullgardinsmenyn för att få fram fältet Tekniker för att välja en specifik användare som skapade de
körningar som ska inkluderas. Standardvalet är den nuvarande användaren.
c. Klicka på rullgardinsmenyn för Körningsstatus för att välja ett specifikt plattläge som ska inkluderas. Standardvalet
är Alla.
Körningsstatus
Alla
Slutförd
Avslutad (med framgång)
Slutförd (behöver undersökas)
Konfigurerad
Avbryt
Ej godkänd

Beskrivning
Alla körningar i databasen
Avslutade körningar
Körningar som med framgång avslutats utan resultaten Ogiltig, Inhiberad, Kontrollera
eller Fel.
Körningar som avslutats med minst ett av resultaten Ogiltig, Inhiberad, Kontrollera
eller Fel.
Konfigurerade körningar som ännu inte startats
Körningar som tagits bort av en användare
Ej godkända körningar på grund av att instrumentet kopplats ur etc.

3. Klicka på knappen [Tillämpa filter] efter att du valt det filter du vill använda.
4. 3M Molekylär detektionsprogramvara visar en lista över de körningar som matchar de filterparametrar som du valt.
5. Välj en körning från listan och klicka på knappen [OK] för att visa eller redigera körningen.

Radera en körning
1. En radering av en körning är permanent och efter att en körning har raderats kan data inte återfås. Överväg att exportera
körningen innan du raderar den.
2. För att radera en körning väljer du Arkiv från menyraden och sedan väljer du Öppna körningar.
3. När fönstret Öppna körningar visas väljer du den körning som du vill radera. 3M Molekylär detektionsprogramvara markerar
den körning du valt.
4. Om du inte kan hitta den körning som du vill radera kan du använda Kör filter för att ställa in plattans filterparametrar. Alla
filterparametrar är valbara.
a. Välj alternativet Alla datum så att alla körningar oavsett datum för när de skapades inkluderas eller välj alternativet
Datumintervall så att de körningar som skapades inom ett datumintervall inkluderas. Om du väljer alternativet
Datumintervall ska du skriva in start- och slutdatum antingen genom att skriva in dem direkt eller genom att välja dem
från kalendern. Standardalternativet är det datumintervall som omfattar den senaste veckan.
b. Klicka på rullgardinsmenyn för att få fram fältet Tekniker för att välja en specifik användare som skapade de
körningar som ska inkluderas. Standardvalet är den nuvarande användaren.
c. Klicka på rullgardinsmenyn för Körningsstatus för att välja ett specifikt plattläge som ska inkluderas.
Standardalternativet är Alla.
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Körningsstatus
Alla
Slutförd
Avslutad (med framgång)
Slutförd (behöver undersökas)
Konfigurerad
Avbryt
Ej godkänd
5.
6.
7.
8.

Beskrivning
Alla körningar i databasen
Avslutade körningar
Körningar som med framgång avslutats utan
resultaten Ogiltig, Inhiberad, Kontrollera eller Fel.
Körningar som avslutats med minst ett av
resultaten Ogiltig, Inhiberad, Kontrollera eller Fel.
Konfigurerade körningar som ännu inte startats
Körningar som tagits bort av en användare
Ej godkända körningar på grund av att instrumentet
kopplats ur etc.

Klicka på knappen Tillämpa filter efter att du valt det filter du vill använda.
3M Molekylär detektionsprogramvara visar en lista över de körningar som matchar de filterparametrar som du valt.
Välj en körning från listan och klicka på knappen Radera.
I popup-rutan med frågan "Är du säker på att du vill radera denna körning permanent?", klickar du Ja för att permanent
radera körningen från databasen.

Öppna fönstret Körningar
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Generera Driftrapporter
Generera en rapport för Sökresultat
1. Denna rapport gör att du kan fråga efter specifika resultat från avslutade körningar i databasen.
2. För att generera en rapport för Sökresultat väljer du Rapporter från menyraden och sedan väljer du Sökresultat... Du kan
också klicka på Generera rapporter vid sidan om ikonen Generera rapporter

på startsidan eller så kan du klicka på

Generera rapporter sidan om ikonen Generera rapporter
från sidoraden för att generera en rapport för Sökresultat.
3. När fönstret för rapporten Sökresultat visas väljer du det datumintervall som ska inkluderas och de filterparametrar du vill
använda och värden för de filterparametrar du valt.
a. Välj alternativet Alla datum för att inkludera alla testresultat oberoende av
det datum de gjorts på eller välj alternativet Datumintervall för att inkludera
testresultat som gjorts inom ett datumintervall. Om du väljer alternativet
Datumintervall ska du skriva in start- och slutdatum antingen genom att skriva
in dem direkt eller genom att välja dem från kalendern. Standardalternativet är det
datumintervall som omfattar den senaste veckan.
b. Alla filterparametrar i fönstret för rapporten Sökresultat är valbara.
i. För Analystyp, Brunnstyp och Resultatparametrar kryssar du i den ruta som förknippas med det värde som du vill
inkludera i rapporten.
ii. För Listtypens parametrar klickar du på rullgardinsmenyn och väljer det värde som du vill inkludera i rapporten.
iii. För Texttypens parametrar klickar du i fältet för att skriva in de värden som du vill inkludera i rapporten. Du kan
skriva in hela texten eller ett nyckelord för en Texttyps parameter. Du kan inte använda jokertecken.
Filterparameter Beskrivning
Användare
Användare som gjort testet

Typ
Lista

Analystyp

Kryssruta

Brunnstyp
Utrustningsparti
Resultat
Körnings-ID
Omtestade
Instrument
Prov-ID
Provtyp *
Beskrivning *
Produkt *
Varumärke *

Standard
Inkluderar alla
användare
Typ av 3M Molekylär Detektionsanalys
Inkluderar alla
analystyper
Prov, Reagenskontroll, Negativ kontroll eller Matriskontroll
Inkluderar alla
brunnstyper
Parti-ID för den analysutrustning som användes
Inkluderar alla
utrustningspartier
Rapporterat testresultat.
Inkluderar alla resultat
ID tilldelades körningen när den ställdes in
Inkluderar alla
körningar
Välj detta alternativ om endast omtester ska inkluderas.
Inkluderar alla tester
Serienummer för det instrument på vilket körningen gjordes
Inkluderar alla
(anslutna och inte anslutna instrument är listade).
instrument
Prov-ID enligt definitionen i tabben Prover i fönstret Inställningar. Inkluderar alla prov-ID:n
Valbart fält.
Inkluderar alla
provtyper
Valbart fält.
Inkluderar alla
beskrivningar
Valbart fält.
Inkluderar alla
produkter
Valbart fält.
Inkluderar alla
varumärken
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Partinummer *

Valbart fält.

Linjediagram *

Valbart fält.

Kund *

Valbart fält.

Inkluderar alla
partinummer
Inkluderar alla
linjediagram
Inkluderar alla
anläggningar

Text
Text
Text

* Dessa fält är anpassningsbara under installationen av programvaran. Denna tabell visar de standardiserade namnen för fälten
och. Om dessa fält redigerades under installationen kan fältnamnen och fälttyperna i fönstret Sökresultat ändras. Dolda fält visas
inte i fönstret Sökresultat.
1. Klicka på knappen [Generera] efter att du valt och skrivit in de filter du vill använda. Du kan också klicka på knappen
[Avbryt] för att gå tillbaka till Startsidan utan att generera en rapport. Denna fråga skannar en stor mängd data och den kan
lämna ett högt antal resultat. Att generera denna rapport kan ta avsevärd tid och kan producera en stor mängd information.
visas medan 3M Molekylär detektionsprogramvara genererar en förhandsvisning av
2. En laddningsindikator
utskriften för visning på skärmen. Se i bilagan för ett exempel på denna rapport.
3. Klicka på knappen [Skriv ut]

högst upp i fönstret för att skriva ut rapporten.

4. För att spara rapporten Sökresultat klickar du på ikonen [Export]
och väljer sedan ett filformat från listan (Microsoft
Excel, Adobe PDF eller Microsoft Word). När Windows dialog Spara som öppnas väljer du en mapp i vilken filen ska sparas och
klickar på knappen [Spara].

Generera en rapport över prover
1. För att generera en rapport över prover väljer du Rapporter från menyraden och sedan väljer du Prover... Du kan också
ikonen Generera rapporter på startsidan eller så kan du klicka på Generera rapporte vid sidan om
klicka på
ikonen Generera rapporter från sidoraden för att generera rapporter över prover.
2. När fönstret för Rapport över prover visas väljer du det datumintervall som ska inkluderas och de filterparametrar du vill
använda och värden för de filterparametrar du valt.
a. Välj alternativet Alla datum för att inkludera alla testresultat oberoende
av det datum de gjorts på eller välj alternativet Datumintervall för att
inkludera testresultat som gjorts inom ett datumintervall. Om du väljer
alternativet Datumintervall ska du skriva in start- och slutdatum antingen
genom att skriva in dem direkt eller genom att välja dem från kalendern.
Standardalternativet är det datumintervall som omfattar den senaste veckan.
b. Alla filterparametrar i fönstret Rapport över prover är valbara.
i. För listtypens parametrar klickar du på rullgardinsmenyn och väljer det värde som du vill inkludera i rapporten över
testresultat.
ii. För Texttypens parametrar klickar du i fältet för att skriva in de värden som du vill inkludera i rapporten över
testresultat. Du kan skriva in hela texten eller ett nyckelord för en Texttyps parameter. Du kan inte använda
jokertecken.
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Filterparameter Beskrivning
Användare
Användare som gjort testet.
Prov-ID
Prov-ID enligt definitionen i tabben Prover i fönstret
Inställningar.
Provtyp *
Valbart fält
Beskrivning *
Valbart fält
Produkt *
Valbart fält
Varumärke *
Valbart fält
Partinummer * Valbart fält
Linjediagram * Valbart fält
Kund *
Valbart fält

Standard
Inkluderar alla användare
Inkluderar alla prov-ID:n

Typ
Lista
Text

Inkluderar alla provtyper
Inkluderar alla beskrivningar
Inkluderar alla produkter
Inkluderar alla varumärken
Inkluderar alla partinummer
Inkluderar alla linjediagram
Inkluderar alla anläggningar

Lista
Text
Text
Text
Text
Text
Text

* Dessa fält är anpassningsbara under installationen av programvaran. Denna tabell visar de standardiserade namnen för fälten
och. Om dessa fält redigerades under installationen kan fältnamnen och fälttyperna i fönstret Sökrapport ändras. Dolda fält visas
inte i fönstret Sökrapport.
1. Klicka på knappen [Generera] efter att du valt och skrivit in de filter du vill använda. Du kan också klicka på knappen
[Avbryt] för att gå tillbaka till Startsidan utan att generera en rapport. Denna fråga skannar en stor mängd data och den kan
lämna ett högt antal resultat. Att generera denna rapport kan ta avsevärd tid och kan producera en stor mängd information.
visas medan 3M Molekylär detektionsprogramvara genererar en förhandsvisning av
2. En laddningsindikator
utskriften för visning på skärmen. Se i bilagan för ett exempel på denna rapport.
3. Klicka på knappen [Skriv ut]

högst upp i fönstret för att skriva ut rapporten.

4. För att spara Provrapporten klickar du på ikonen [Export]
och väljer sedan ett filformat från listan (Microsoft Excel,
Adobe PDF eller Microsoft Word). När Windows dialog Spara som öppnas väljer du en mapp i vilken filen ska sparas och
klickar på knappen [Spara].

Generera en rapport över analysutrustning
1. För att generera en rapport över analys (-utrustnings) parti väljer du Rapporter från menyraden och sedan väljer du
Analysutrustningar... Du kan också klicka på Generera rapporter vid sidan om

ikonen Generera rapporter på

startsidan eller så kan du klicka på Generera rapporter
vid sidan om ikonen Generera rapporter på sidoraden för att
generera en rapport över Analysutrustningar.
2. Välj Analysutrustningar… från listan över rapporter som visas.
3. När fönstret för rapporten över analysutrustningar visas väljer du det datumintervall som ska inkluderas och de
filterparametrar du vill använda och värden för de filterparametrar du valt.
a. Välj alternativet Alla datum för att inkludera alla testresultat oberoende
av det datum de gjorts på eller välj alternativet Datumintervall för att
inkludera testresultat som gjorts inom ett datumintervall. Om du väljer
alternativet Datumintervall ska du skriva in start- och slutdatum antingen
genom att skriva in dem direkt eller genom att välja dem från kalendern.
Standardalternativet är det datumintervall som omfattar den senaste veckan.
b. Båda filterparametrarna i fönstret Rapport över analysutrustningar är valbara. Klicka på rullgardinsmenyn och välj det
värde du vill inkludera i rapporten över analysutrustningar. Standard är alla användare och analystyper.
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Filterparameter Beskrivning
Användare
Användare som gjort testet.
Analystyp
Målpatogen eller analystyp.

Standard
Inkluderar alla användare
Inkluderar alla analystyper

Typ
Lista
Lista

1. Klicka på knappen [Generera] efter att du valt och skrivit in de filter du vill använda. Du kan också klicka på knappen
[Avbryt] för att gå tillbaka till Startsidan utan att generera en rapport. Denna fråga skannar en stor mängd data och den kan
lämna ett högt antal resultat. Att generera denna rapport kan ta avsevärd tid och kan producera en stor mängd information.
visas medan 3M Molekylär detektionsprogramvara genererar en förhandsvisning av
2. En laddningsindikator
utskriften för visning på skärmen. Se i bilagan för ett exempel på denna rapport.
3. Klicka på knappen [Skriv ut]

högst upp i fönstret för att skriva ut rapporten.

4. För att spara rapporten Analysutrustning klickar du på ikonen [Export]
och väljer sedan ett filformat från listan
(Microsoft Excel, Adobe PDF eller Microsoft Word). När Windows dialog Spara som öppnas väljer du en mapp i vilken filen ska
sparas och klickar på knappen [Spara].

Generera en rapport över avslutade körningar
1. För att generera en rapport över avslutade körningar, som listar alla körningar som har fullgjort hela testcykeln på 75 minuter
utan att ha avbrutits av användaren eller stoppats på grund av ett fel, väljer du Rapporter från menyraden och sedan väljer
du Avslutade körningar... Du kan också klicka på Generera rapporter vid sidan om

ikonen Generera rapporter på

startsidan eller så kan du klicka på Generera rapporter vid sidan om ikonen Generera rapporter
på sidoraden för att
generera en rapport över avslutade körningar.
2. Välj Avslutade körningar... från listan över rapporter som visas.
3. När fönstret för rapporten avslutade körningar visas väljer du det datumintervall som ska inkluderas och de filterparametrar
du vill använda och värden för de filterparametrar du valt.
a. Välj alternativet Alla datum för att inkludera alla testresultat oberoende av
det datum de gjorts på eller välj alternativet Datumintervall för att inkludera
testresultat som gjorts inom ett datumintervall. Om du väljer alternativet
Datumintervall ska du skriva in start- och slutdatum antingen genom att skriva
in dem direkt eller genom att välja dem från kalendern. Standardalternativet är
det datumintervall som omfattar den senaste veckan.
b. Båda filterparametrarna i fönstret Rapport över avslutade körningar är valbara.
Klicka på rullgardinsmenyn och välj det värde du vill inkludera i rapporten över
avslutade körningar. Standard är alla användare och alla instrument.
Filterparameter Beskrivning
Användare
Användare som gjorde testet

Standard
Inkluderar alla
användare
Serienummer för det instrument på vilket testet gjordes Inkluderar alla
(anslutna och inte anslutna instrument är listade)
instrument

Typ
Lista

Instrument

Lista
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1. Klicka på knappen [Generera] efter att du valt och skrivit in de filter du vill använda. Du kan också klicka på knappen
[Avbryt] för att gå tillbaka till Startsidan utan att generera en rapport. Denna fråga skannar en stor mängd data och den kan
lämna ett högt antal resultat. Att generera denna rapport kan ta avsevärd tid och kan producera en stor mängd information.
2. En laddningsindikator
visas medan 3M Molekylär detektionsprogramvara genererar en förhandsvisning av
utskriften för visning på skärmen. Se i bilagan för ett exempel på denna rapport.
3. Klicka på knappen [Skriv ut]

högst upp i fönstret för att skriva ut rapporten.

4. För att spara rapporten Avslutade körningar klickar du på ikonen [Export]
och väljer sedan ett filformat från listan
(Microsoft Excel, Adobe PDF eller Microsoft Word). När Windows dialog Spara som öppnas väljer du en mapp i vilken filen ska
sparas och klickar på knappen [Spara].

Generera en rapport över granskningslogg
1. För att generera en rapport över granskningslogg väljer du Administration från menyraden och sedan väljer du
Granskningslogg... Rapporten över granskningslogg är endast tillgänglig för användare med administratörsbehörighet.
All förekomst av dessa händelsetyper spelas in i granskningsloggen:
• Användare loggar in/loggar ut.
• Användare skapas, uppdateras eller raderas.
• Instrument skapas, uppdateras eller raderas.
• Instrumentdiagnos.
• Uppdatering av instruments inbyggda program.
• Prov skapas, uppdateras och raderas.
• Utrustningspartier skapas, uppdateras eller raderas.
• Körning skapas, uppdateras eller raderas.
• Körning startas och stoppas (automatiskt eller avbruten av användare).
• Rapportgenerering.
2. När fönstret för Rapport över aktiviteter visas väljer du det datumintervall som ska inkluderas och den användare du vill ska
inkluderas.
a. Välj alternativet Alla datum för att inkludera alla testresultat oberoende
av det datum de gjorts på eller välj alternativet Datumintervall för att
inkludera testresultat som gjorts inom ett datumintervall. Om du väljer
alternativet Datumintervall ska du skriva in start- och slutdatum antingen
genom att skriva in dem direkt eller genom att välja dem från kalendern.
Standardalternativet är det datumintervall som omfattar den senaste veckan.
b. Klicka på rullgardinsmenyn för användare för att välja den användare du vill
inkludera. Standardalternativ är alla användare.
3. Klicka på knappen [Generera] efter att du valt och skrivit in de filter du vill använda. Du kan också klicka på knappen
[Avbryt] för att gå tillbaka till Startsidan utan att generera en rapport. Denna fråga skannar en stor mängd data och den kan
lämna ett högt antal resultat. Att generera denna rapport kan ta avsevärd tid och kan producera en stor mängd information.
visas medan 3M Molekylär detektionsprogramvara genererar en förhandsvisning av
4. En laddningsindikator
utskriften för visning på skärmen. Se i bilagan för ett exempel på denna rapport.
5. Klicka på knappen [Skriv ut]

högst upp i fönstret för att skriva ut rapporten.

6. För att spara rapporten över Granskningsloggen klickar du på ikonen [Export]
och väljer sedan ett filformat från listan
(Microsoft Excel, Adobe PDF eller Microsoft Word). När Windows dialog Spara som öppnas väljer du en mapp i vilken filen ska
sparas och klickar på knappen [Spara].
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Generera rapporter över användare
Rapport över användare är endast tillgänglig för användare med administratörsbehörighet.
1. För att generera en rapport över användare, som listar aktiva användare, väljer du Rapporter från menyraden och sedan
väljer du Användare... Du kan också klicka på Generera rapporter vid sidan om

ikonen Generera rapporter på

ikonen Generera rapporter från sidoraden för att
startsidan eller så kan du klicka på Generera rapporter vid sidan om
generera rapporter över användare.
2. När fönstret Rapport över användare visas väljer du det datumintervall som du vill ska inkluderas. Välj alternativet Alla datum
för att inkludera alla testresultat oberoende av det datum de gjorts på eller välj alternativet Datumintervall för att inkludera
testresultat som gjorts inom ett datumintervall. Om du väljer alternativet Datumintervall ska du skriva in start- och slutdatum
antingen genom att skriva in dem direkt eller genom att välja dem från kalendern. Standardalternativet är det datumintervall
som omfattar den senaste veckan.
3. Klicka på knappen [Generera] efter att du valt och skrivit in de filter du vill använda. Du kan också klicka på knappen
[Avbryt] för att gå tillbaka till Startsidan utan att generera en rapport. Denna fråga skannar en stor mängd data och den kan
lämna ett högt antal resultat. Att generera denna rapport kan ta avsevärd tid och kan producera en stor mängd information.
4. En laddningsindikator
visas medan 3M Molekylär detektionsprogramvara genererar en förhandsvisning av
utskriften för visning på skärmen. Se i bilagan för ett exempel på denna rapport.
5. Klicka på knappen [Skriv ut]

högst upp i fönstret för att skriva ut rapporten.

6. För att spara rapporten över användare klickar du på ikonen [Export]
och väljer sedan ett filformat från listan
(Microsoft Excel, Adobe PDF eller Microsoft Word). När Windows dialog Spara som öppnas väljer du en mapp i vilken filen ska
sparas och klickar på knappen [Spara].

Generera en rapport över resultat för automatisk kontroll av instrument
1. För att generera en rapport över resultat för automatisk kontroll av instrument, som listar resultat för automatisk kontroll av
instrument, väljer du Rapporter från menyraden och sedan väljer du Resultat för automatisk kontroll av instrument... Du
kan också klicka på Generera rapporter vid sidan om

ikonen Generera rapporter på startsidan eller så kan du klicka på

Generera rapporter vid sidan om
ikonen Generera rapporter på sidoraden för att generera en rapport över resultat för
automatisk kontroll av instrument. Rapporten resultat för automatisk kontroll av instrument är endast tillgänglig för användare
med administratörsbehörighet. Det finns inga felaktigheter som kan åtgärdas av användaren. Om den automatiska kontrollen
av ett instrument inte godkänner det ska det skickas till 3M för reparation.
2. När fönstret för Rapport över resultat för automatisk kontroll av instrument visas väljer du det datumintervall som ska
inkluderas och de filterparametrar du vill använda. Välj alternativet Alla datum för att inkludera alla testresultat oberoende av
det datum de gjorts på eller välj alternativet Datumintervall för att inkludera testresultat som gjorts inom ett datumintervall.
Om du väljer alternativet Datumintervall ska du skriva in start- och slutdatum antingen genom att skriva in dem direkt eller
genom att välja dem från kalendern. Standardalternativet är det datumintervall som omfattar den senaste veckan.
3. Klicka på knappen [Generera] efter att du valt och skrivit in de filter du vill använda. Du kan också klicka på knappen
[Avbryt] för att gå tillbaka till Startsidan utan att generera en rapport. Denna fråga skannar en stor mängd data och den kan
lämna ett högt antal resultat. Att generera denna rapport kan ta avsevärd tid och kan producera en stor mängd information.
4. En laddningsindikator
visas medan 3M Molekylär detektionsprogramvara genererar en förhandsvisning av
utskriften för visning på skärmen. Se i bilagan för ett exempel på denna rapport.
5. Klicka på knappen [Skriv ut]

högst upp i fönstret för att skriva ut rapporten.

6. För att spara rapport över resultat för automatisk kontroll av instrument klickar du på ikonen [Export]
och väljer sedan
ett filformat från listan (Microsoft Excel, Adobe PDF eller Microsoft Word). När Windows dialog Spara som öppnas väljer du en
mapp i vilken filen ska sparas och klickar på knappen [Spara].
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Generera en rapport över logg för instrumenttemperatur
1. För att generera en rapport över logg för instrumenttemperatur, som listar instrumentets temperatur med 5 sekunders
intervall under alla körningar, väljer du Rapporter från menyraden och sedan väljer du Logg för instrumenttemperatur...
Du kan också klicka på Generera rapporter vid sidan om ikonen Generera rapporter

på startsidan eller så kan du

klicka på Generera rapporter vid sidan om ikonen Generera rapporter
på sidoraden för att generera en ny rapport över
information över instrumenttemperatur.
2. Välj Logg för instrumenttemperatur... från listan över rapporter som visas.
3. När fönstret för rapporten information över instrumenttemperatur visas väljer du det datumintervall som ska inkluderas och de
filterparametrar du vill använda och värden för de filterparametrar du valt.
a. Välj alternativet Alla datum för att inkludera alla testresultat oberoende av det datum de gjorts på eller välj
alternativet Datumintervall för att inkludera testresultat som gjorts inom ett datumintervall. Om du väljer alternativet
Datumintervall ska du skriva in start- och slutdatum antingen genom att skriva in dem direkt eller genom att välja
dem från kalendern. Standardalternativet är det datumintervall som omfattar den senaste veckan.
b. Båda filterparametrarna i fönstret rapport över logg för instrumenttemperatur är valbara. Klicka på rullgardinsmenyn
och välj de värden du vill inkludera i rapporten logg för instrumenttemperatur. Standard är alla körnings-ID:n och alla
instrument.
Filterparameter Beskrivning
Körnings-ID
ID tilldelades körningen när den ställdes in (endast
avslutade körningar listas, de äldsta körningarna står
först).
Instrument
Serienummer för det instrument på vilket testet
gjordes (anslutna och inte anslutna instrument är
listade)

Standard
Typ
Inkluderar alla körningar Lista

Inkluderar alla
instrument

Lista

4. Klicka på knappen [Generera] efter att du valt och skrivit in de filter du vill använda. Du kan också klicka på knappen
[Avbryt] för att gå tillbaka till Startsidan utan att generera en rapport. Denna fråga skannar en stor mängd data och den kan
lämna ett högt antal resultat. Att generera denna rapport kan ta avsevärd tid och kan producera en stor mängd information.
visas medan 3M Molekylär detektionsprogramvara genererar en förhandsvisning av
5. En laddningsindikator
utskriften för visning på skärmen. Se i bilagan för ett exempel på denna rapport.
6. Klicka på knappen [Skriv ut]

högst upp i fönstret för att skriva ut rapporten.

7. För att spara rapporten över logg för instrumenttemperatur klickar du på ikonen [Export]
och väljer sedan ett filformat
från listan (Microsoft Excel, Adobe PDF eller Microsoft Word). När Windows dialog Spara som öppnas väljer du en mapp i
vilken filen ska sparas och klickar på knappen [Spara].
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Termer och definitioner
Följande termer och definitioner används i hela dokumentet.
CSV

Värden åtskilda av kommatecken – en datafil där datum åtskiljs med ett gränstecken,
vanligtvis ett komma.

DB

Databas

EULA

Licensavtal för slutanvändare

GUI

Grafiskt användargränssnitt

Körning

Ett test för att kontrollera förekomst av målpatogener.

LED

Ljusutsändande diod

LIMS

Informationssystem för laboratorier

MC

Matriskontroll

MDS

Molekylärt Detektionssystem

NC

Negativ kontroll

Prov

Ett livsmedel eller ett prov från en miljö som tillhandahållits för att testas.

RAM

Direktminne – konfigurerat fysiskt minne för PC

RC

Reagenskontroll

RLU

Relativa ljusenheter

SQL

Structured Query Language

SRAM

Statiskt minne

USB

Seriell databuss

Utrustningsparti

3M:s identifierare för tillverkningspartier placerad på 3M testutrustningar för
målpatogener

58

SV (Svenska)

Administratörsuppgifter
Säkerhetskopiera databasen
1. Öppna Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) och kontakta servern SQLMDS.

2. I Objektutforskare expanderar du Databaser.

3. Högerklicka på Databaser, välj Uppgifter och sedan Säkerhetskopiera…
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4. I Målavsnittet markerar du den listade säkerhetskopians plats och klickar på knappen Ta bort för att rensa standardmålet.

5. För att lägga till ett nytt mål för säkerhetskopian klickar du på knappen [Lägg till...] och sedan klickar du på knappen […] i
dialogen Välj mål för säkerhetskopia.
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6. Välj ditt mål för säkerhetskopia och skriv in filnamn med .bak-tillägget. Använd ett unikt namn för varje säkerhetskopiefil så
att du lätt kan skilja dem åt. Klicka på [OK] och klicka sedan en gång till på [OK]. Obs! Standardmålet för säkerhetskopia
är i programmappen för Microsoft SQL. För att kunna hämta filen lättare kan du säkerhetskopiera till ett USB-minne.
(E:\ är hårddiskens plats i skärmdumpen nedan).
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7. Konfirmera att det nya målet för säkerhetskopia är listat i Målavsnittet och klicka sedan på [OK] för att starta processen.

8. Förloppet visas nere till vänster på skärmen. När återställningen är avslutad visas meddelandet "lyckad".

9. Kontrollera ditt mål för säkerhetskopia för att kontrollera att .bak-filen finns där.
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Återställa databasen från en säkerhetskopia
Obs! Om databasversionen är äldre än programvaruversionen ska du återställa databasen genom att följa
instruktionerna nedan och sedan återinstallera 3M Molekylär detektionsprogramvara. Se till att du verkligen använder
befintlig Mds-databas vid installationen.
1. Öppna Microsoft QL Server Management Studio och anslut till servern SQLMDS.

2. I rutan Objektutforskare expanderar du Databaser. Om en Mds-databas finns, ska du säkerhetskopiera den och sedan radera
den. Högerklicka på Mds, välj Radera och klicka sedan på [OK]. Högerklicka sedan på Databaser och välj Återställ databas.

3. I Till databas: fält, typ "Mds".
4. I avsnittet Källa för återställning väljer du Från enhet: och klickar på knappen […].
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5. Klicka på knappen [Lägg till] och välj sedan säkerhetskopian av databasen (*.bak) från din lagringsplats. Klicka på [OK] och
klicka sedan en gång till på [OK].
Obs! Att navigera mappar i den här vyn kan vara svårt. Om databasen är placerad på din hårddisk ska du kopiera den till
hårddisken C:\ eller till ett USB-minne före följande steg. (E:\ är hårddiskens plats i skärmdumpen nedan).

6. Klicka på rutan Återställ och klicka på [OK] för att starta processen.
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7. Förloppet visas nere till vänster på skärmen. När återställningen är avslutad visas meddelandet "lyckad".

8. I rutan Objektutforskare expanderar du Databaser. Mds-databas bör vara listad.
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Avinstallera programvaran
Du kan avinstallera 3M Molekylär detektionsprogramvara genom att använda vilken som av dessa tre metoder: Menyn Alla
program, Uninstall.exe (avinstallera) eller Kontrollpanelen.

Menyn Alla program
Klicka på Start på Windows skrivbord och välj sedan Alla program.
Välj 3M
Välj 3M Molekylärt Detektionssystem
Välj Avinstallera
Dialogen Avinstallera 3M Molekylärt Detektionssystem visas. Du har möjligheten att radera eller spara befintlig 3M Molekylärt
Detektionssystems databas. Standard är att spara databasen. För att radera databasen klickar du i kryssrutan Radera
databas.
6. Klicka på knappen [Avinstallera] för att avinstallera programvaran eller klicka på knappen [Avbryt] för att avbryta
avinstallationen.
1.
2.
3.
4.
5.

Uninstall.exe
1. Använd Utforskaren för att navigera till C: \Programfiler\3M\3M Molekylärt Detektionssystem. Om du inte valde
standardmålmapp för installationsroten under processen med installationsguiden navigerar du till målmappen för
installationsroten som du valde under processen med installationsguiden.
2. Dubbelklicka på Uninstall.exe
3. Dialogen Avinstallera 3M Molekylärt Detektionssystem visas. Du har möjligheten att radera eller spara befintlig 3M Molekylärt
Detektionssystems databas. Standard är att spara databasen. För att radera databasen klickar du i kryssrutan Radera
databas.
4. Klicka på knappen [Avinstallera] för att avinstallera programvaran eller klicka på knappen [Avbryt] för att avbryta
avinstallationen.

Kontrollpanelen
1.
2.
3.
4.

Klicka på Start på Windows skrivbord och välj sedan Kontrollpanelen.
Dubbelklicka på Lägg till eller Ta bort program.
Välj 3M Molekylärt Detektionssystem
Välj Ändra/Ta bort
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5. Dialogen Avinstallera 3M Molekylärt Detektionssystem visas. Du har möjligheten att radera eller spara befintlig 3M Molekylärt
Detektionssystems databas. Standard är att spara databasen. För att radera databasen klickar du i kryssrutan Radera
databas.
6. Klicka på knappen [Avinstallera] för att avinstallera programvaran eller klicka på knappen [Avbryt] för att avbryta
avinstallationen.

Avinstallera skärm

Köra en automatisk kontroll av 3M Molekylärt Detektionsinstrument
Innan du börjar
•

•

•

•
•

Den automatiska kontrollen av 3M Molekylärt Detektionsinstrument börjar automatiskt när strömmen slås på och kan startas
med hjälp av programvaran. 3M rekommenderar att du utför den automatiska kontrollen varje dag du använder 3M Molekylärt
Detektionsinstrument.
Den automatiska kontrollen omfattar följande test:
–– Validitet av förinbyggda program
–– LED-funktion
–– Strömförsörjning
–– Värmarens funktion
–– Fotodiodens funktion
–– Kontroll av minnesintegritet
Gör följande för att hindra att felaktigheter uppstår innan du startar den automatiska kontrollen:
–– Kontrollera att den inpluggningsbara värmaren är korrekt installerad
–– Ta bort 3M Snabbladdningstråg från instrumentet
–– Stäng instrumentets lock
Den automatiska kontrollen varar i cirka2 min. Under den automatiska kontrollen släcks och tänds instrumentets
statuslampas färger, strömlampan blinkar rött under en stund och sedan släcks alla lampor.
Om du vill fånga resultatet för den inledande automatiska kontrollen i programvaran ska du ansluta instrumentet till datorn
och logga in i programvaran innan du sätter på instrumentet.
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Starta en automatisk kontroll
1. Sätt på och stäng av 3M Molekylärt Detektionsinstrument eller högerklicka på ikonen för instrumentet i programvarans
statusrad för att visa den kontextkänsliga menyn. Du kan också dubbelklicka på ikonen för instrumentet för att öppna
instrumentets tabb.
2. Välj Starta den automatiska kontrollen.
3. Ikonen för instrumentet blir vit och sedan kommer Instrumentstatus att ändras till Diagnos. Förloppsraden för automatisk
kontroll visas i instrumentets tabb.
4. När den automatiska kontrollen är avslutad visas ett popup-meddelande som visar resultatet (t.ex. godkänt eller ej godkänt).
Resultatet visas även i instrumentets statusrad och ikon, såsom det visas i tabellen nedan:
Instrumentets
statuslampa

Instrumentets ikon Resultat

Fast orange eller grön

Godkänt

Blinkande röd

Ej
godkänt

(Blinkande)

5. Klicka på knappen [OK] för att avvisa meddelandet eller på knappen [Visa rapport] för att visa resultaten från det enskilda
testet.
6. Du kan visa tidigare resultat för automatiska kontroller genom att välja Resultat för automatisk kontroll av instrument i
menyn Rapporter. Se avsnittet om att generera rapporter i denna användarhandbok för ytterligare information.
7. Se avsnittet Felsökning för information om felsökning av felaktigheter i den automatiska kontrollen.

Visa filen Fellogg
3M Molekylär detektionsprogramvara genererar en fellogg som hjälper till vid felsökning av programvarufel. Felmeddelanden som
visas i programvaran kan hänvisa till denna fil för ytterligare information om det specifika felet. Endast en kopia av denna fil finns
per användarkonto på datorn och filen används under alla körningar av 3M Molekylär detektionsprogramvara. Filen är placerad i
följande mapp:
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

Uppgradera inbyggt program i Windows XP
1. Försök inte uppgradera instrumentets inbyggda program såvida inte en 3M-representant gett anvisningar om det. Om det
erfordras en uppgradering av inbyggd programvara för att förbättra instrumentets prestanda, kommer en 3M-representant att
kontakta dig och förse dig med media som innehåller uppgraderingen.
2. Använd Utforskaren för att kopiera uppgraderingsfilen, firmware.bintill C:\Program Files\3M\3M Molecular Detection
System\Firmware\DFU-mapp. Detta är installationens standardmålmapp. Om du valde en annan mapp under
programvaruinstallationen finns denna mapp på den plats du definierade. Ersätt befintlig firmware.bin-filen.
3. Efter att du kopierat firmware.bin-filen till rätt mapp måste du starta uppgraderingsprocessen. Endast användare med
administratörsbehörighet kan uppgradera det inbygga programmet. Du kan starta uppgraderingen genom att klicka på
Uppgradera inbyggt program i instrumentets kontextkänsliga meny eller via knappen [Uppgradera inbyggt program]
i instrumentets tabb. När du startar uppgraderingsprocessen kopplas instrumentet följdriktligen från systemet och
instrumentets ikon försvinner från statusraden.
4. Ett svart kommandofönster med texten Uppgradera visas.

68

SV (Svenska)

Inbyggt programs installationsmapp
5. Om du uppgraderar det inbyggda programmet för första gången med den här datorn måste du minimera fönstret Uppgradera
och installera stödjande enhetsdrivrutiner.
6. När guiden Ny hårdvara har hittats visas, väljer du Installera från en lista över specifika platser (Avancerat).
7. Välj Sök bästa drivrutin bland dessa platser och kryssa för Inkludera denna plats i sökningen.
8. Bläddra till mapplatsen för Dfu\Drivrutiner i mappen Molekylärt Detektionssystem enligt beskrivningen ovan i steg 2.
9. Efter att guiden installerat drivrutinerna avslutas datorns igenkänningsprocess för enheter och du får ett meddelande om att
den nya enheten kan tas i bruk.

Installation av drivrutiner för uppgradering av inbyggt program i Windows XP (1)
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Installation av drivrutiner för uppgradering av inbyggt program i Windows XP (2)

Installation av drivrutiner för uppgradering av inbyggt program i Windows XP (3)
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Installation av drivrutiner för uppgradering av inbyggt program i Windows XP (4)
10. Efter att drivrutinerna har installerats behöver datorn startas om.
11. Efter omstart, öppna programvaran och högerklicka på instrumentikonen och välj Uppgradera inbyggt program.
12. Skriv in "Ja" eller "J" i kommandofönstret som det visas nedan. Det nya inbyggda programmet laddas ned till instrumentet
som startas om och en automatisk kontroll av det startas.
13. Instrumentet känns igen av 3M Molekylär Detektionsprogramvara och instrumentets ikon visas i statusradenNär du drar över
instrumentets ikon visas det inbyggda programmets revisionsnummer.
14. Om instrumentet inte känns igen har ett fel inträffat. För att återställa stänger du av instrumentet och sedan sätter du på det
igen. Starta om uppgraderingsprocessen.

Uppgradera kommandofönster

Uppgradera inbyggt program i Windows 7/Vista
1. Försök inte uppgradera instrumentets inbyggda program såvida inte en 3M-representant gett anvisningar om det. Om det
erfordras en uppgradering av inbyggd programvara för att förbättra instrumentets prestanda, kommer en 3M-representant att
kontakta dig och förse dig med media som innehåller uppgraderingen.
2. Använd Utforskaren för att kopiera uppgraderingsfilen, firmware.bintill C:\Program Files\3M\3M Molecular Detection
System\Firmware\DFU-mapp. Detta är installationens standardmålmapp. Om du valde en annan mapp under
programvaruinstallationen finns mappen på den plats du definierade. Ersätt befintlig firmware.bin-filen.
3. Efter att du kopierat firmware.bin-filen till rätt mapp måste du starta uppgraderingsprocessen. Endast användare med
administratörsbehörighet kan uppgradera det inbygga programmet. Du kan starta uppgraderingen genom att klicka på
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Uppgradera inbyggt program i instrumentets kontextkänsliga meny eller via knappen [Uppgradera inbyggt program]
i instrumentets tabb. När du startar uppgraderingsprocessen kopplas instrumentet följdriktligen från systemet och
instrumentets ikon försvinner från statusraden.
4. Ett svart kommandofönster med texten Uppgradera visas.

Inbyggt programs installationsmapp
5. Om du uppgraderar det inbyggda programmet för första gången med den här datorn måste du minimera fönstret Uppgradera
och installera stödjande enhetsdrivrutiner.
6. Den automatiska installationen kommer att misslyckas. Öppna Enhetshanteraren, högerklicka på Enhet Uppgradering av
inbyggt program och välj Uppgradera drivrutin.
7. Välj Bläddra på min dator för drivrutiner.
8. Klicka på Bläddra.
9. Bläddra till mapplatsen för Dfu\Drivrutiner i mappen Molekylärt Detektionssystem enligt beskrivningen ovan i steg 2.
10. Ett Windows säkerhetsfönster visas. Klicka på Installera denna drivrutin oavsett.
11. Efter att guiden installerat drivrutinerna avslutas datorns igenkänningsprocess för enheter och du får ett meddelande om att
den nya enheten kan tas i bruk.

Enhetshanterare
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Installation av drivrutiner för uppgradering av inbyggt program i Windows 7/Vista (1)

Installation av drivrutiner för uppgradering av inbyggt program i Windows 7/Vista (2)
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Installation av drivrutiner för uppgradering av inbyggt program i Windows 7/Vista (3)

Installation av drivrutiner för uppgradering av inbyggt program i Windows 7/Vista (4)
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Installation av drivrutiner för uppgradering av inbyggt program i Windows 7/Vista (5)
12. Efter att drivrutinen har installerats, skriv in "Ja" eller "J" i kommandofönstret som det visas nedan. Det nya inbyggda
programmet laddas ned till instrumentet som startas om och en automatisk kontroll av det startas.
13. Instrumentet känns igen av 3M Molekylär Detektionsprogramvara och instrumentets ikon visas i statusradenNär du drar över
instrumentets ikon visas det inbyggda programmets revisionsnummer.
14. Om instrumentet inte känns igen har ett fel inträffat. För att återställa stänger du av instrumentet och sedan sätter du på det
igen. Starta om uppgraderingsprocessen.

Uppgradera kommandofönster
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Rengöring och sanering av instrumentet
VARNING: Följ fastställd laboratoriepraxis och bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) vid hantering av instrumentet,
plattorna eller vid rengöring och sanering av instrumentet.
VARNING: För att minska risken som förknippas med farlig spänning ska instrumentet alltid stängas av och kopplas ur från
strömuttaget innan det rengörs och saneras.
Rengör och sanera instrumentet omedelbart om det inträffar något spill.
Rengör instrumentet utvändigt regelbundet en gång per månad.
Sanera instrumentet invändigt regelbundet en gång per månad.

Rengöring av de utvändiga ytorna
1. Stäng av strömmen (1) och dra sedan ur strömkabeln (2) och USB-kabeln (3) på den bakre panelen.

2. Använd en engångshandduk (1) lätt fuktad med 1-5 % (v: v i vatten) blekmedelslösning för hushållsbruk för att försiktigt torka
av instrumentets utsida. Vrid ur engångshandduken ordentligt så att den är fuktig men inte droppar. Undvik att torka uttag för
strömkabel och USB-kabel på den bakre panelen när du rengör de utvändiga ytorna.
3. Använd en annan engångshandduk och upprepa proceduren med DI-vatten (destillerat eller avjoniserat vatten).

Invändig sanering
4. Låt lockvärmaren och den inpluggningsbara värmaren svalna under fem minuter innan du lyfter på instrumentets lock.
5. Lyft instrumentets lock och ta bort 3M Snabbladdningstråg (1) från instrumentet.

6. Använd en 1-5 % (v: Använd en 1–5 % (v: v i vatten) blekmedelslösning för hushållsbruk i sprejflaska för att spreja
snabbladdningstråget med blekmedel.
7. Använd en engångshandduk för att torka bort blekmedlet från snabbladdningtråget.
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8. Håll 3M Snabbladdningstråg under en vattenstråle från vattenkranen i en vask på labbet för att skölja 3M Snabbladdningstråg.
9. Ställ 3M Snabbladdningstråg på en plats där den kan stå och lufttorka under minst en timme.

10. Ta bort den inpluggningsbara värmaren från instrumentet och använd 1–5 % (v: v i vatten) blekmedelslösning för hushållsbruk
i sprejflaska för att spreja den inpluggningsbara värmaren med blekmedel.

11. Använd en engångshandduk för att torka bort blekmedlet från den inpluggningsbara värmaren.
12. Håll den inpluggningsbara värmaren under en vattenstråle från vattenkranen i en vask på labbet för att skölja den
inpluggningsbara värmaren.
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13. Använd en torr engångshandduk för att torka den inpluggningsbara värmaren tills den är torr.

14. Använd en torr engångshandduk för att försiktigt trycka ned varje fjädertapp (1) på den inpluggningsbara värmaren.

15. Ställ den inpluggningsbara värmaren på en plats där den kan stå och lufttorka under minst en timme.
16. Använd en engångshandduk lätt fuktad med 1-5 % (v: v i vatten) blekmedelslösning för hushållsbruk för att försiktigt torka av
instrumentets utsida. Vrid ur engångshandduken ordentligt så att den är fuktig men inte droppar.
17. Använd en annan engångshandduk och upprepa proceduren med DI-vatten (destillerat eller avjoniserat vatten).
18. Använd en torr engångshandduk för att torka instrumentets invändiga ytor tills de är torra. Låt instrumentets invändiga ytor
lufttorka under minst 1 timme. Koppla inte in strömkabel eller USB-kabel igen förrän instrumentet fått lufttorka i minst 1
timme.
19. Anslut USB-kabeln (3), anslut strömkabeln (2) och sätt på strömmen (1).

Packa instrumentet för transport till 3M för service
VARNING: följ alltid rengörings- och saneringsproceduren innan instrumentet skickas tillbaka för service.
1. Stäng av 3M Molekylärt Detektionssystem med hjälp av strömbrytaren på/av som sitter på instrumentets bakre panel.
2. Ta bort USB-kabeln från USB 2.0-porten på instrumentets bakre panel (5) och från din dators USB 2.0-port (6).

78

SV (Svenska)

3. Koppla ur strömförsörjningskabeln (1) från växelströmsuttaget (4) och koppla sedan ur strömförsörjningen från (2)
3M Molekylärt Detektionssystems eluttag (3).

4. Packa 3M Molekylärt Detektionssystem i transportbehållaren som det utlånade 3M Molekylärt Detektionssysteminstrumentet
kom i.
5. Stäng transportbehållaren så att 3M Molekylärt Detektionssystem och dess tillbehör innesluts i transportbehållaren.
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Felsökning
Felsökning av 3M Molekylärt Detektionssystemsinstrument
Problem

Möjlig orsak

Lösning

Instrumentet förblir i
Värmeläget (orange
statuslampa)

Den inpluggningsbara värmaren är
inte korrekt installerad

Återinstallera den inpluggningsbara värmaren och
sätt på och stäng av instrumentet

Den inpluggningsbara värmaren
rengjordes nyligen och är inte helt
torr

Låt värmaren lufttorka längre

Automatisk kontroll
misslyckas för test av
kärnvärmare och/eller
lockvärmare

Värmarens pogo-pins är inte raka

Räta ut pinsen

Pinhuvud på det inre höljet är
smutsiga eller korroderade

Rengör pinsen

Bastemperatur visar "NaN"
(inte-ett-tal)

Programvaran och instrumentet är
inte synkroniserade

Sätt på och stäng av instrumentet

Bastemperatur visar –
Oändlighet °C

Den automatiska kontrollen Instrumentlocket öppet och/eller
Stäng locket, ta bort tråg/provrör och starta om den
godkänner inte testet av
tråg/provrör inuti instrumentet under
automatiska kontrollen
fotodioder
den automatiska kontrollen
Den automatiska kontrollen
godkänner inte testet av
Strömanslutningar är inte säkra
ström

Vrid av strömknappen, kontrollera anslutningar och
vrid på strömknappen.

Den automatiska kontrollen
godkänner inte testet av
Skadat minne
SRAM

Återinstallera inbyggt program. Om felet kvarstår
skickas instrumentet till lagning.

Den automatiska kontrollen Skadat minne
godkänner inte testet av
Kontrollsumma stämmer inte
inbyggt program

Återinstallera inbyggt program. Om felet kvarstår
skickas instrumentet till lagning.

Den automatiska kontrollen
godkänner inte testet av
Ogiltigt serienummer
serienummer

Återinstallera inbyggt program. Om felet kvarstår
skickas instrumentet till lagning.

Den inpluggningsbara värmaren
och/eller snabbladdningstråget är
inte rätt placerade

Locket öppnas inte

Solenoid fungerar dåligt
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1. Sätt på och stäng av instrumentet. 2. Om locket
inte öppnas med lockknappen, använd nödknappen
på instrumentets underdel. Avlägsna skruven som
täcker knappen och för in ett smalt objekt (t.ex.
ett uträtat gem) i hålet och tryck på knappen.
3. Kontrollera att värmaren och/eller tråget är
ordentligt fastsatta.
1. Sätt på och stäng av instrumentet. 2. Om locket
inte öppnas med lockknappen, använd nödknappen
på instrumentets underdel. Avlägsna skruven som
täcker knappen och för in ett smalt objekt (t.ex. ett
uträtat gem) i hålet och tryck på knappen. 3. Öppna
locket, håll ned lockkolven och tryck på knappen
öppna locket. 4. Om solenoiden inte slår till (inget
klickande ljud) ska instrumentet skickas till lagning.
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Problem
Locket förblir inte stängt

Statusrad är avstängd men
strömlampan lyser

Möjlig orsak
Smuts i spärrhake och/eller inre
hölje

Lösning
Rengör spärrhake och/eller inre hölje

Solenoid har fastnat i läget öppen

Sätt på och stäng av instrumentetOm felet kvarstår
skickas instrumentet till lagning.

Instrumentet är i vänteläge

Väck från vänteläge

LED-lampor fungerar inte

Starta en automatisk kontroll och övervaka
färgändringar i statusraden. Om inte röd, grön och
blå färg visas skickas instrumentet till lagning.

Strömanslutningar är inte säkra
Instrumentet startar inte
Strömlampan fungerar inte

Vrid av strömknappen, kontrollera anslutningar och
vrid på strömknappen.
Anslut instrumentet till datorn, vrid på
strömknappen och kontrollera instrumentets status
i programvaran

Felsökning av installation av 3M Molekylär Detektionsprogramvara
Problem

Möjlig orsak

Lösning

Ett meddelande som säger att
vissa komponenter/tillbehör inte är
installerade visas under installationen
av SQL-servern

Erfordrad komponent saknas

Installera specifik komponent

Under installationen av SQL-servern
visas meddelandet "SQL-servern har
påträffat ett fel under körning av en
Windows installationsfil"

Flera orsaker

Klicka på Avbryt. Ett felmeddelande
kommer att visas när installationen
avslutas. Starta om datorn och starta
installationen av SQL-servern igen.

Avbrott vid slutet av installationen av
SQL-servern

Flera orsaker

Starta om datorn och återinstallera
SQL-servern.

Meddelandet "Fel vid öppning av fil
för skrivning" visas under installation
av MDS-applikationen på Windows
Vista eller 7

Applikationen har inte
administratörsbehörighet

Avbryt installationen och högerklicka
sedan på filen 3M.Mds.exe och välj
Kör som administrator.

SQL-serverns namn är fel

Skriv in rätt servernamn, som i vanliga
fall är den lokala datorns namn följt
av "/SQLMDS". Datorns namn finns i
Egenskaper för dator i Windows.

Användarkontot i Windows har inte
åtkomst till SQLMDS-servern

Ge användarkontot i Windows åtkomst
till SQLMDS-servern med SQL Server
Management Studio

Meddelandet "SQL-server finns inte
eller tillträde nekas" visas på skärmen
Inställningar för databasanslutning för
MDS-applikationens installation
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Problem

Meddelandet "Ett fel uppstod vid
start av språkapplikation. Kontrollera
databasanslutningen."visas efter
öppningen av MDS-applikationen

Möjlig orsak

Lösning

SQL-servern är inte uppkopplad

Använd SQL-serverns
konfigurationshanterare för att
kontrollera serverns tillstånd och starta
servern

Databasen installerades inte korrekt

Återinstallera MDS-applikationen

SQL-servern installerades inte
korrekt

Återinstallera SQL-servern
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Felsökning av drift av 3M Molekylär detektionsprogramvara
Problem

Möjlig orsak

Lösning

Importfilen har inte
korrekt filtillägg eller typ av
gränstecken.

Ställ in filtillägg och typ av gränstecken i
Alternativ för import och export så att de
matchar filen du vill importera

Antalet sidhuvudlinjer i importfilen
matchar inte inställningen i Alternativ
för import och export

Ställ in antalet sidhuvudlinjer i Alternativ för
import och export så att de matchar filen du vill
importera.

Tomma fält måste avgränsas med ett
komma i .CSV-filer, till och med efter
det sista värdet på linjen.

Öppna .CSV-filen i Anteckningar och lägg till
komma där det behövs

Efter att en Kör inställningsfil
importerats ska de brunnar i
den första kolumnen som ska
definieras vara tomma

Antalet sidhuvudlinjer i importfilen
matchar inte inställningen i Alternativ
för import och export

Ställ in antalet sidhuvudlinjer i Alternativ för
import och export så att de matchar filen du vill
importera.

Felmeddelande vid filimport som
visar "har inte erfordrat tillstånd"

Importfilens plats är inställd till katalog
för programfiler i Windows 7

Gå till Alternativ för import och export och ställ
in platsen för importfilen till en annan plats som
t.ex. Dokumentmapp

Felmeddelande vid filexport som
visar "har inte erfordrat tillstånd"

Exportfilens plats är inställd till katalog
för programfiler i Windows 7

Gå till Alternativ för import och export och ställ
in platsen för exportfilen till en annan plats som
t.ex. Dokumentmapp

Körning sparades inte

Spara körning

Instrumentet är inte i läget Klar (grön
statusrad)

Låt instrumentet nå läget Klar innan körningen
startas. Om instrumentet är i Vänteläge
(statusraden utan färg), väck instrumentet

Instrumentet är i läget Test avslutat
(röd statusrad)

Öppna och stäng instrumentlocket.

Importfel som visar "Ogiltigt
filformat"

Kan inte starta en ny körning

Värden för prov-ID och/eller
utrustningsnummer sparas inte i
tabbarna Inställning (Rutnät) eller
Inställning (Lista)
Utrustningsnummer sparas inte i
tabbarna Inställning (Rutnät) eller
Inställning (Lista)

En körning avbröts på grund av
temperaturfel

1. Klicka på knappen + för att ändra fältet till
Du försöker mata in ett värde i den
inmatning av text (vit)
gråa rullgardinsmenyn. Nya värden
2. Mata in värdet
kan inte matas in när filen är i listläget. 3. Klicka på den gröna knappen eller tryck på
Enter.
Kontrollera utrustningsnumret och försök igen.
Du försöker skriva in ett icke-unikt
Utrustningsnumret måste vara unikt (t.ex. kan
partinummer för utrustningen.
utrustningarna SAL och ECO inte ha samma
partinummer).
1. Ta bort tråget från instrumentet
2. Placera åter den inpluggningsbara
värmaren
Temperaturfel
3. Kör en automatisk kontroll
4. Om den automatiska kontrollen avbryts
eller om ytterligare körningar avbryts på
grund av detta fel skickas den till lagning.
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Problem

Möjlig orsak

Lösning

En körning avbröts på grund av
att instrumentet kopplades ur

USB-kabel urkopplad

Kontrollera instrumentets USB-anslutning

Effektförlust

Kontrollera instrumentets effekt

En rapport är öppen i
rapportvisningen. När
rapportvisningen är öppen kan
programvarans huvudsida inte
användas.

Ändra till rapporten med hjälp av ikonen i
Windows aktivitetsfält. Stäng rapportvisningen
och gå tillbaka till programvarans huvudsida.

Programvaran svarar inte eller
verkar ha hängt sig

Kontakta 3M för produkt- och serviceinformation
1. Använd din browser för att gå till 3M Livsmedelshygiens produktinformation på www.3M.com/foodsafety
2. Ring 3M:s Tekniska support

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

3M Asia Pacific

3M Japan

3M Australia

No 1, Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
65-64508869

3M Health Care Limited
33-1, Tamagawadai 2-chrome
Setagaya-ku, Tokyo

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

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

Varumärken
3M och loggan 3M är 3M:s varumärken. Microsoft Windows XP, Microsoft Vista och Microsoft Windows 7 är Microsoft Corporations
registrerade varumärken.

Bilaga
Bilagan tillhandahåller exempel på filer som används eller genereras av 3M Molekylär detektionsprogramvara.
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Example
Reports
Rapportexempel
I detfollowing
följande visas
exempel
på rapporter
från 3M Molekylär
exempel
förkortadetoeftersom
The
shows
examples
of 3M Molecular
Detectiondetektionsprogramvara.
Software reports. SomeVissa
examples
areärshortened
remove
upprepning
av
information
tagits
bort.
Alla
relevanta
data
visas.
repetitive information. All pertinent data has been shown.

Sökresultat
Search
Results
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Provrapport
Samples Report
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Analysutrustningsrapport
Assay
Kits Report
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Rapport
överRuns
slutförda
körningar
Completed
Report
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Användarrapporter
Users
Report
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Rapport
för automatisk
Instrument
Self-Check kontroll
Report av instrument
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Logg över instrumenttemperatur
Instrument
Temperature Log
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Loggar
Audit Log
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Körningslayout
Run Layout
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Körningsrapport
aktiverade
Run
Report (with(med
graphs
enabled)grafer)
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Exempel på import-/exportfiler
Provfiler med värden åtskilda av kommatecken (.CSV-filer).
Följande visar innehållet i en fil med värden åtskilda av kommatecken (.CSV-filer) som kan användas för att importera provdefinitioner.
Varje linje är en ny provdefinition. Data i varje linje står i ordningsföljd. Två på varandra följande gränstecken utan något emellan
anger ett tomt fält. Följande lista förbinder deskriptorfälten för provers position med deras värden enligt specifikation i den första
definitionen.
1. Prov-ID
2. Provtyp
3.
4.
5.
6.
7.
8.

à Prov01,
à	Bearbetad(tillåtna värden beskrivs i avsnittet för Konfigurera fält i denna
användarhandbok,
Beskrivning
à Oxkött
Produkt
à Franks,
Varu
à märke X,
Partinummer
à 20110408-A,
Linje
à 5,
Kund
à Kund X.
Prov01,Bearbetad,Oxkött,Franks,Märke X,20110408-A,5,Kund X
Prov02, Miljö, Kvarn A,,,6, Kund Y
Prov03,,,,,,

Kör fil med värden åtskilda av kommatecken (.CSV-filer)
Följande visar innehållet i en fil med värden åtskilda av kommatecken (.CSV-filer) som kan användas för att importera definitioner
för prov, körningar och utrustningspartier. Data står i ordningsföljd. Två på varandra följande gränstecken utan något emellan
anger ett tomt fält. Följande lista förbinder deskriptorfälten för körning, provers och utrustningspartis position med deras värden
enligt specifikation i den första definitionen.
1. Körnings-ID
2. Brunns-ID
3. Analystyp
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

à 04062001(2),
à A1,
à	SAL (tillåtna värden beskrivs i avsnittet om import av en ny körning i denna
användarhandbok),
Brunnstyp
à	Prov (tillåtna värden beskrivs i avsnittet om Import av en ny körning i denna
användarhandbok),
Brunnskommentar
à <blank>,
Omtest
à FALSKT,
Omtest av körnings-ID
à <blank>,
Omtest av brunns-ID
à <blank>,
Utrustningsnummer
à Utrustningsparti_SAL,
Utångsdatum (Utrustningsparti) à 2012-12-31,
Prov-ID
à Prov01,
Provtyp
à	Bearbetad (tillåtna värden beskrivs i avsnittet för Konfigurera fält i denna
användarhandbok,
Beskrivning
à Oxkött,
Produkt
à Franks,
Märke
à Märke X,
Partinummer
à 20110408-A,
Linje
à 5,
Kund
à Kund X.
04062011(2),A1,SAL,Prov,,Falskt,,,Utrustningsparti_SAL,2012-12-31,Prov01,Bearbetad,Oxkött ,Franks,Märke X,
20110408-A,5,Kund X
04062011(2),A2,MC,,,Falskt,,,Utrustningsparti_MC,2012-12-31,,Prov01,Bearbetad,Oxkött ,Franks,Märke X,20110408-A,5,
Kund X
04062011(2),B1,SAL,RC,,Falskt,,,Utrustningsparti_SAL,2012-12-31,,,,,,,,
04062011(2),B1,SAL,NC,,Falskt,,,Utrustningsparti_SAL,2012-12-31,,,,,,,,
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Kör resultatfil med värden åtskilda av kommatecken (.CSV-filer)
Följande visar ett exempel på Körningsresultat exporterade till en fil med värden åtskilda av kommatecken (.CSV-filer). Följande
lista förbinder deskriptorfältens position med deras värden enligt specifikation i den första definitionen. Två på varandra följande
gränstecken utan något emellan anger ett tomt fält.
1. Körnings-ID
2. Brunns-ID
3. Analystyp
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

à 04062001(2),
à A1,
à	SAL (tillåtna värden beskrivs i avsnittet om import av en ny körning i denna
användarhandbok),
Brunnstyp
à	Prov (tillåtna värden beskrivs i avsnittet om Import av en ny körning i denna
användarhandbok),
Brunnskommentar
à <blank>,
Omtest
à FALSKT,
Omtest av körnings-ID
à <blank>,
Omtest av brunns-ID
à <blank>,
Utrustningsnummer
à Utrustningsparti_SAL,
Utångsdatum (Utrustningsparti) à 2012-12-31,
Prov-ID
à Prov01,
Provtyp
à	Bearbetad (tillåtna värden beskrivs i avsnittet för Konfigurera fält i denna
användarhandbok,
Beskrivning
à Oxkött,
Produkt
à Franks,
Märke
à Märke X,
Partinummer
à 20110408-A
Linje
à 5,
Kund
à Kund X.
Resultat
à Positiv
04062011(2),A1,SAL,Prov,,Falskt,,,Utrustningsparti_SAL,2012-12-31,Prov01,Bearbetad,Oxkött ,Franks,Märke X,
20110408-A,5,Kund X,Positivt
04062011(2),A2,MC,,,Falskt,,,Utrustningsparti_MC,2012-12-31,Prov01,Bearbetad,Oxkött ,Franks,Märke X,
20110408-A,5,Kund X,Giltigt
04062011(2),B1,SAL,RC,,Falskt,,,Utrustningsparti_SAL,2012-12-31,,,,,,,,,Giltigt
04062011(2),C1,SAL,NC,,Falskt,,,Utrustningsparti_SAL,2012-12-31,,,,,,,,,Giltigt
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Licensavtal
Följande villkor gäller ditt köp av 3M Molekylärt Detektionssystem och din licens för programvaran:
3M LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE
PROGRAMVARA FÖR 3M™ MOLEKYLÄRT DETEKTIONSSYSTEM
DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE ("AVTAL") ÄR ETT LAGLIGT AVTAL MELLAN DIG ("DIG" eller "ANVÄNDARE") OCH 3M
COMPANY ("3M") OM DIN TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV DEN PROGRAMVARA SOM HÄRI IDENTIFIERAS. GENOM ATT KLICKA
PÅ KNAPPEN "JAG ACCEPTERAR" SOM HÄRMED VISAS OCH/ELLER GENOM ATT LADDA NED, INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ
ANNAT VIS ANVÄNDA PROGRAMVARAN SAMTYCKER DU TILL ATT VARA LAGLIGT BUNDEN AV DETTA AVTAL. OM DU SAMTYCKER
TILL DETTA AVTAL PÅ ETT FÖRETAGS ELLER ANNAN JURIDISK PERSONS VÄGNAR, FRAMSTÄLLER OCH GARANTERAR DU ATT
DU HAR BEFOGENHET ATT LAGLIGEN BINDA SÅDAN JURIDISK PERSON TILL DETTA AVTAL OCH I SÅDANT FALL REFERERAR HÄRI
TERMERNA "DU", "DIN" OCH "ANVÄNDARE" TILL SÅDAN JURIDISK PERSON. OM DU INTE HAR SÅDAN BEFOGENHET ELLER
OM DU INTE SAMTYCKER TILL ATT VARA BUNDEN AV DETTA AVTAL MÅSTE DU KLICKA PÅ KNAPPEN "JAG ACCEPTERAR INTE".
DU FÅR INTE LADDA NED, INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT VIS ANVÄNDA PROGRAMVARAN OCH DU MÅSTE KONTAKTA
DIN FÖRSÄLJNINGSAGENT FRÅN 3M OCH SKICKA TILLBAKA DITT 3M MOLEKYLÄRT DETEKTIONSSYSTEM OCH ERHÅLLA EN
ÅTERBETALNING.
1. LICENS
Vid användarens betalning av inköpspriset till 3M, beviljar 3M användaren icke-exklusiva rättigheter som ej kan överlåtas: (a) i
egen verksamhet endast internt använda programobjektskoden för 3M Molekylär detektionsprogramvara, som är inkluderad i 3M
Molekylärt Detektionssystem, i samband med användningen av 3M Molekylärt Detektionssystem (vars programvara, inklusive
användarens all dokumentation och alla framtida versioner, uppdateringar och förbättringar därav som 3M tillhandahåller
användaren, refereras till som "programvaran"); (b) göra en säkerhetskopiering av programvaran, men endast om det är
nödvändigt för användarens användning av programvaran enligt vad som är tillåtet i detta avtal; och (c) göra kopior av
användarens dokumentation endast för användarens interna bruk. Användaren samtycker till att inte göra några andra kopior av
programvaran eller användarens dokumentation. Inget i detta avtal ger användaren någon rättighet att erhålla eller använda någon
källkod för programvaran. I detta avtal inkluderas 3M Molekylärt Detektionsinstrument, programvara och andra komponenter som
levereras av 3M och som beskrivs i Användarhandbok för 3M Molekylärt Detektionsinstrument ("Användares dokumentation") i
3M Molekylärt Detektionssystem.
2. ÄGANDERÄTT
Parterna erkänner att programvaran exklusivt tillhör 3M och/eller dess licensgivare. Användaren samtycker till att reproducera,
på varje kopia av programvaran eller användardokumentationen som användaren gör, all copyright- och äganderätt såväl som
liknande deklarationer för eventuella andra parter som innefattas i programvaran eller användardokumentationen.
3. ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR
Användaren samtycker till att inte leasa, underlicensiera, sälja, dekompilera, ta isär, modifiera, bakåtutveckla eller överlåta
programvaran, eller översätta programvaran till ett annat språk. Användaren samtycker till att inte avslöja för någon annan än
användaren någon del av programvaran förutom de skärmar som är synliga för användaren av programvaran, samt inte ge tillgång
till programvaran till någon utanför användarens företag genom ett nätverk eller på annat sätt.
4. GARANTIBEGRÄNSNING
3M Livsmedelshygien-hårdvara ("Hårdvara") innefattar 3M Instrument för Molekylärt Detektionssystem och därtill hörande
programvara och andra komponenter som levereras av 3M, vilka beskrivs i tillämpliga Installations- och användarguider
("Användardokumentation").
BEGRÄNSAD GARANTI OCH FRISKRIVNINGSKLAUSUL
3M garanterar att hårdvaran under ett år efter leveransdatum i huvudsak ska fungera i enlighet med användardokumentationen.
DEN HÄR GARANTIN GÄLLER INTE OM: (A) HÅRDVARAN REPARERATS AV PERSONER SOM INTE ÄR AUKTORISERADE AV 3M,(B)
HÅRDVARAN FÖRÄNDRATS, ÄNDRATS ELLER ANVÄNTS FELAKTIGT,(C) HÅRDVARAN ANVÄNDS MED PRODUKTER, TILLBEHÖR
OCH KOMPONENTER TILL PROGRAMVARA SOM INTE LEVERERATS AV 3M FÖR ATT ANVÄNDAS MED HÅRDVARAN, ELLER(D)
HÅRDVARAN ELLER EN KOMPONENT ANVÄNDS FÖR ANNAN ANVÄNDNING (TILL EXEMPEL ANVÄNDS MED ANDRA KRETSKORT
ELLER ANNAN PROGRAMVARA) ELLER (E) HÅRDVARAN INTE HAR UNDERHÅLLITS ELLER ANVÄNTS I ENLIGHET MED ANVÄNDARENS
DOKUMENTATION. SÅVIDA INTE FÖRBJUDET ENLIGT LAG GÄLLER DENNA GARANTI I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER,
VARE SIG DESSA ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER AVSEENDE LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, SÄLJBARHET ELLER NÅGON UNDERFÖRSTÅDD GARANTI
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SOM ÄR RESULTATET AV EN AFFÄRSTRANSAKTION ELLER HANDLING, HÄVD ELLER HANDELSBRUK. 3M GARANTERAR INTE ATT
PROGRAMVARAN KOMMER ATT FUNGERA FELFRITT.
Om hårdvaran inom ett år efter leverans inte uppfyller garantivillkoren som presenterats ovan skall 3M: s enda skyldighet, och
användarens enda ersättning, vara, enligt 3M: s gottfinnande: 1) att laga eller ersätta olämplig komponent, eller2) att återbetala
inköpspriset.
5. SEKRETESS
Parterna samtycker att programvaran och informationen angående dess funktioner och kapacitet är konfidentiell och privatägd
information, som ägs exklusivt av 3M ("konfidentiell information"). Användaren samtycker till att bevara konfidentiell information
konfidentiellt och att inte använda eller avslöja denna förutom vad som specifikt godkänts enligt detta avtal. Användaren
samtycker till att företaget begränsar avslöjandet av den konfidentiella informationen till dess chefer, anställda och agenter
som är direkt involverade i användning av programmet enligt vad som tillåts i detta avtal, och som samtycker till att bibehålla
den konfidentiella informationen konfidentiell. Användaren är inte förpliktigad att hålla någon konfidentiell information hemlig
om sådan information är eller blir allmänt tillgänglig för allmänheten utan användarens fel, eller om användaren hade sådan
information innan den mottogs från 3M eller om den utvecklades under detta avtal. Användarens förpliktelser under detta avsnitt 5
ska fortsätta i 5 år efter förfallodatum eller uppsägning av detta avtal.
6. ANSVARSBEGRÄNSNING
OM DET INTE FÖRBJUDS ENLIGT LAG ANSVARAR INTE 3M GENTEMOT ANVÄNDAREN ELLER ANDRA FÖR NÅGRA DIREKTA ELLER
INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SPECIELLA SKADOR, INKLUSIVE EXEMPELVIS FÖRLORADE INKOMSTER, AFFÄRER,
INVESTERINGAR ELLER AFFÄRSMÖJLIGHETER, ÄVEN OM 3M HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR.
Parterna är överens om att 3M: s totala kumulativa ansvar inför användaren för direkta skador av alla orsaker inte skall överskrida
Etthundra Dollar, eller det pris som betalats för hårdvaran, beroende på vilket belopp som är högst. Vissa länder kan ha lagar som
kräver andra ansvarsskyldigheter än vad som anges ovan. I sådana länder ska de minsta erfordrade ansvarsskyldigheterna gälla.
För att begära service måste du begära att få ett Returnummer (RMA) från servicecentrat. Ring 1-800-328-1671.
7. UPPSÄGNING
Detta avtal ska sägas upp (a) om användaren i väsentlig grad bryter mot något villkor i detta avtal och inte kan åtgärda sådant
avtalsbrott inom 30 dagar efter mottagandet av ett skriftligt meddelande om avtalsbrott från 3M,eller (b) i den händelse
användaren avbryter användningen av programvaran. Vid uppsägning av detta avtal av vilket som helst skäl, ska användaren
returnera alla kopior av programvaran som är i användarens besittning eller kontroll till 3M.
8. INTRÅNG
3M ska på egen bekostnad försvara alla anspråk eller rättliga processer mot användaren som påstår att programvaran gör intrång
på ett amerikanskt patent eller copyright, och ska betala alla kostnader och skadestånd som slutligen tilldöms, förutsatt att 3M
får omgående skriftligt meddelande om en sådan rättslig process och får information, rimlig hjälp och ensamrätt att försvara eller
göra upp den rättsliga processen. Vid försvar eller uppgörelse av den rättsliga processen kan 3M för användaren erhålla rätten
att fortsätta att använda programvaran, ersätta eller modifiera programvaran så att den blir ej överträdande, eller om sådana
gottgörelser inte är rimligt tillgängliga enligt 3M: s åsikt, ge användaren en kredit för programvaran enligt dess värdeminskning
och acceptera retur av programvaran. 3M ansvarar inte om den påstådda överträdelsen är baserad på användning eller försäljning
av programvaran i kombination med annan programvara eller produkter som inte tillverkas av 3M, eller baseras på modifiering
av programvaran eller användning av programvaran på ett sätt som inte skriftligen godkänts av 3M. Detta är 3M: s enda ansvar
gentemot användaren angående tredje parts anspråk på patent eller copyrightöverträdelse.
9. SKADESTÅND
Användaren samtycker till att ersätta och hålla 3M, dess tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, dotterbolag och koncernbolag
samt deras efterträdare och övertagare skadeslösa ("skadeslöshet"), från och mot alla former av krav, ansvar, förluster, panträtter,
domar, åliggande, vite, böter och kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader och rättegångskostnader, som uppstår på grund
av a) användarens brott mot detta avtal,b) användarens användning av 3M Molekylärt Detektionssystem och programvaran,d)
Användarens brister i att installera, använda och underhålla 3M Molekylärt Detektionssystem och programvaran i enlighet
med användarens dokumentation och c) användarens brister i att uppfylla tillämpliga lagar och föreskrifter, inklusive men inte
begränsat till regler och föreskrifter som utfärdats av Livsmedels- och läkemedelsverket i USA.

99

SV (Svenska)

10. ÖVERLÅTELSE
Användaren får inte överlåta detta avtal eller något intresse däri utan föregående skriftliga tillstånd av 3M, och alla andra försök till
överlåtelse är ogiltiga.
11. FULLSTÄNDIGT AVTAL
Användaren samtycker till att detta avtal är ett fullständigt avtal mellan 3M och användaren angående detta ämne. Detta avtal
ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga avtal och eller kommunikationer mellan 3M och användaren angående detta ämne.
I den händelse något villkor i detta avtal anses vara ogiltigt eller inte kan upprätthållas av en domstol med jurisdiktion, ska ett
sådant villkor anses vara struket ur detta avtal och återstoden i avtalet ska fortfarande gälla fullt ut.
12. ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR MYNDIGHETER I USA
Denna paragraf gäller alla förvärv av denna programvara av eller till amerikanska myndigheter, eller någon direkt- eller
underleverantör (på varje nivå) till amerikanska myndigheter, enligt varje kontrakt, koncession, samarbetsavtal, annan uppgörelse,
eller annat avtal med amerikanska myndigheter. Genom att acceptera leveransen av denna programvara, samtycker amerikanska
myndigheter härmed till att denna programvara kan betecknas som "kommersiell" datorprogramvara inom begreppet för förvärvet
eller förordningar om ekonomiskt bistånd som gäller för detta anskaffande. Villkoren i detta licensavtal ska gälla amerikanska
myndigheters användande och förevisning av denna programvara, och ska ersätta varje motstridigt kontraktsvillkor. Om denna
licens inte uppfyller statliga behov eller är oförenlig med federal lagstiftning samtycker USA: s federala regering till att återlämna
denna programvara, oanvänd, till 3M. Tillämpliga klausuler i FAR och DFARS. FAR 52.212-4, "Kontraktsvillkor – Handelsvaror,"
och FAR 52.212-5, "Erfordrade kontraktsvillkor för genomförande av lagar eller exekutiv order – Handelsvaror," med verkan
från detta avtals ikraftträdandedag, införlivas härmed via referens och görs till en del av detta avtal. Om detta avtal är ingånget
med Försvarsdepartementet, med verkan från detta avtals ikraftträdandedag, införlivas DFARS 252.212-7001, "Erfordrade
kontraktsvillkor för implementering av lagar eller exekutiv order som är tillämpliga på försvarets inköp av handelsvaror" även
härmed via referens och görs till en del av detta avtal.
13. GÄLLANDE LAG
Detta avtal ska konstrueras i enlighet med lagarna i staten Minnesota, som gäller kontrakt som upprättats och utförts däri. Alla
rättsliga åtgärder som uppkommer av eller hänför sig till detta avtal ska endast lämnas in till statlig och federal domstol med
behörig domsrätt i Ramsey County Minnesota, och användaren underkastar sig sådana domstolars domsrätt angående personer.
Detta avtal ska inte regleras av 1980 års FN-konvention angående avtal om internationella köp av varor.
Du måste acceptera avtalets villkor för att få använda 3M Molekylärt Detektionssystem. Om du är ovillig att acceptera villkoren
ombeds du kontakta din försäljningsagent för 3M för att skicka tillbaka systemet och erhålla en återbetalning.
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