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1.0 PRODUKTBESKRIVELSE
1.01 Sådan bruges 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret til at måle kontaminering
1.02 ATP‑ og overfladehygiejnetest
1.03 ATP‑ og vandtest

1.01 Sådan bruges 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret til at måle kontaminering
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret er et luminometer, som bruges sammen med 3M reagenskits til at måle kontamineringsniveauer på
overflader og i vandprøver. Den anvendte teknologi er ATP‑bioluminiscens (adenosintrifosfat). ATP er en substans, der findes i alle animalske
og vegetabilske stoffer, inklusive i de fleste fødevarerester, bakterier, svampe og andre mikroorganismer. Måling af ATP udføres vha. en
enzymreaktion, der forekommer naturligt i ildfluers haler.
Luciferin/luciferase (ildfluereagens) + ATP = lys
Det lys, der udsendes, er proportionalt med mængden af ATP. Intensiteten af det udsendte lys fra en prøve måles af 3M™ Clean‑Trace™
NGi‑luminometret og vises i relative lysenheder (RLU).
1.02 ATP‑ og overfladehygiejnetest.
Anvendt sammen med det korrekte testkit er 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret en effektiv metode til overvågning af overfladers
hygiejnestatus. ATP fra både mikroorganismer og produktrester bliver detekteret. Måling af “samlet ATP” giver en vigtig indsigt i
den overordnede renhed. De produktrester, der er tilbage efter rengøring af overfladerne, er en næringskilde for alle tilbageværende
mikroorganismer og kan også beskytte mikroorganismerne mod desinficerende handlinger. Takket være de hurtige resultater giver
anvendelsen af 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret mulighed for at foretage en hurtig afhjælpende reaktion, hvis der opnås et
uacceptabelt resultat. Overflader kan rengøres endnu en gang før brug og derved sikre en god kontrol af sanitet og kontaminering.
Instruktionerne i testkittet skal læses grundigt før brug.
1.03 ATP‑ og vandtest.
Der kan fås testkits, som kan bedømme kontamineringen i væskeprøver. Måling af det samlede ATP i endelige skyllevandsprøver er en
indikator for effektiviteten af CIP‑processer (Clean in Place). Den samlede ATP i behandlings‑ og spildevand, vandtanke og køletårne kan
bruges til at bestemme og overvåge biocidbehandlingsprogrammets effektivitet.
Ud over måling af samlet ATP kan der, for at give yderlige oplysninger om kontamineringens art, udføres en måling af fri eller
ikke‑mikrobiel ATP.
Instruktionerne i testkittet skal læses grundigt før brug.

2.0 INSTRUMENTOVERSIGT
2.01 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometrets dele
2.02 Generelle funktioner
2.03 Opladning af batteriet
2.04 Tænd for instrumentet
2.05 Målingstilstande
2.06 Isættelse af test
2.07 Swab‑sensor
2.08 Lavstrømstilstand
2.09 Pc‑kommunikation

2.01 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometrets dele
Hver af funktionstasternes formål kan ændres i henhold til den viste menuskærm. Når en menu er valgt, vises tasternes funktioner i bunden
af skærmen direkte over hver tast.
Figur 1

Figur 2

Kammerdæksel
Dækselåbner
Indikator for batteriniveau

RS 232 til pc
USB til pc *

Skærm
Navigationsknapper

Strøm fra oplader

Pilekontrol
Tænd/sluk‑knap

*U
 SB er deaktiveret i
Version 1‑instrumenter

2.02 Generelle funktioner
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret er et let og fuldt transportabelt instrument med alfanumerisk LCD‑skærm. Instrumentet er til brug
i produktionsområder og laboratorier og kan, hvis det ønskes, leveres med en bæretaske. Et separat, internt lithium‑batteri bruges til at
gemme oplysninger såsom prøveplaner, testpunkter, data og kalibreringsindstillinger i instrumentets hukommelse.
RS 232 til pc er ikke funktionelt for NGi‑luminometret.
2.03 Opladning af batteriet
Instrumentet kører på et udtageligt, genopladeligt lithium‑ion‑batteri. Den forseglede batteripakke leveres sammen med 3M™
Clean‑Trace™ NGi‑luminometret og skal oplades før brug.
Det er nødvendigt at montere batteripakken i instrumentet. Batteripakken sættes ind i åbningen bag på 3M™ Clean‑Trace™
NGi‑luminometret ved at indsætte den nederste del af batteripakken ind først og derefter skubbe batteriet på plads. Batteripakken fastgøres
ved at dreje fastgørelsesskruen med uret med en lille skruetrækker. Må ikke strammes for meget.
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret kan nu oplades med den medfølgende oplader. Sæt stikket fra opladeren ind i 3M™ Clean‑Trace™
NGi‑luminometret, som vist i Figur 2, og tilslut derefter opladeren til en stikkontakt med vekselstrøm, og tænd for opladeren. Hvis den valgfrie
dockingstation anvendes, kan 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret alternativt sættes i dockingstationen. Sæt stikket fra opladeren ind i
dockingstationen, og tilslut derefter opladeren til en stikkontakt med vekselstrøm.
Batteriet i 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret er fuldt opladet efter ca. 2 timer og er derefter klar til brug. Indikatoren for batteriniveauet
viser opladningstilstanden. Slå vekselstrømmen fra, og kobl opladeren fra instrumentet. Hvis der anvendes en dockingstation, kan opladeren
være permanent tilsluttet til dockingstationen. På den måde oplades instrumentet altid, så det er klar til brug, når det sidder
i dockingstationen.
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret viser denne skærm, når det er slukket og oplader.

Hvis 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret tændes og bruges, mens opladeren er tilsluttet,
vises der en pil ved siden af batterisymbolet.
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Når 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret er tændt, vil det vise en konstant indikation af batteristatus øverst til højre på skærmen.

Den aftagelige batteripakke holdes på plads af en enkelt skrue.
Batteripakken tages af ved at dreje skruen mod uret, indtil den løsnes
(det er en fastgjort skrue, som bliver ved med at være fastgjort til batteripakken). Tag derefter
batteriet ud.

Batteriaftagningsskrue
Her vises batteripakken, når den er taget ud. Bemærk batterikontakterne. Disse må ikke
berøres eller kontamineres, da dette kan gøre instrumentet upålideligt. Batteripakken kan
kun fås gennem 3M og lokale distributører.

2.04 Tænd for instrumentet
Sørg for, at der ikke er efterladt nogen prøver fra tidligere test i kammeret, før instrumentet tændes. Tænd/sluk‑knappen er den røde knap
på instrumentet. 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret tændes ved at trykke på tænd/sluk‑knappen og holde den nede. 3M™
Clean‑Trace™ NGi‑luminometret slukkes ved at trykke på tænd/sluk‑knappen igen og holde den nede. Når 3M™ Clean‑Trace™
NGi‑luminometret tændes, udfører det en række selvtjek, inklusive en instrumentbaggrundsmåling og et kalibreringstjek. Følgende skærme
bliver vist under opstart og systemets selvtjek.
Følgende skærm vises først:
Opstart OK
Tryk en knap for pause
Det er muligt at sætte 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret på pause på dette tidspunkt
for derved at kunne notere hardware‑ og softwareversionerne, hvilket kan hjælpe med
diagnosticeringen i tilfælde af en teknisk fejl. Instrumentet sættes på pause ved trykke på en
vilkårlig tast, mens denne skærm vises.
Versionscifrene vises i bunden af skærmen.
Tryk på en vilkårlig tast for at lade 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret fortsætte.
3M Clean-Trace NGi
H:1.6
S:4.5 B:2.3 F:1.0

3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret vil nu udføre et baggrunds‑ og kalibreringstjek.
Hvis baggrunds‑ og kalibreringstjekket ligger inden for grænseværdierne, vises skærmen
til højre.

Udfører selv check
Vent venligst........

Såfremt den indledende baggrundsmåling ikke godkendes, henvises der til
fejlfindingsguiden i afsnit 13 i denne vejledning.
Udfører selv check


OK

Trykkes der på OK‑knappen, vises systemets hovedmenu.
Hvis 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometrets selvtjek ikke bliver godkendt af
opstartstjekkene, vises en af følgende skærme. Hvis dette sker, henvises til
fejlfindingsguiden i afsnit 13 i denne vejledning.

GODKENDT
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2.05 Målingstilstande
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometerinstrumentet kan måle en prøve på tre måder.
PRØVEMÅLING giver så mange aflæsninger, som det er nødvendigt, men gemmer ikke dataene til senere brug.
PROGRAMTILSTAND gør det muligt at gemme data på 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret, og derefter overføre dem til 3M™
Clean‑Trace™ online‑softwaren. For at bruge programtilstanden skal der være oprettet og hentet prøveplaner til 3M™ Clean‑Trace™
NGi‑luminometret. (Se afsnit 5 for yderligere oplysninger).
PLANLAGT PROVETAGNING giver brugeren adgang til foruddefinerede prøvetidsplaner. Denne funktion viser de datoer, tidspunkter og
prøvetidsplaner, der er tildelt den bruger, der er logget på NGi‑luminometret. Se afsnit 9 for yderligere oplysninger.
2.06 Indsættelse af test
Åbn kammerdækslet ved at skubbe udløserknappen til venstre. Dækslet åbnes herefter.

Indsæt 3M‑testenheden i kammeret. Løft dækslet tilbage over toppen af enheden, og skub
ned, indtil dækslet fastlåses.

2.07 Swab‑sensor
Det anbefales at tage testenheden ud af kammeret i 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret, så snart målingen er blevet gennemført.
Hvis en 3M™ Clean‑Trace™ ATP‑testenhed efterlades i kammeret, og instrumentet vendes på hovedet eller lægges på siden, kan testens
indhold lække ind i luminometret og beskadige instrumentets følsomme komponenter.
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret har en sensor, der kontrollerer, om en 3M™ Clean‑Trace™ ATP‑testenheden er blevet efterladt i
kammeret i mere end 30 sekunder efter gennemførslen af en måling. Hvis denne situation opstår, vises fejlmeddelelsen “Swab efterladt i
kammer” på instrumentets skærm, og der afgives en hørbar biplyd, som minder brugeren om at fjerne testen, når målingen er gennemført.
Hvis en måling på samme måde forsøges i programtilstand uden en 3M™ Clean‑Trace™ ATP‑test i instrumentets kammer, vil testsensoren
meddele brugeren om, at kammeret er tomt med en fejlmeddelelse “Ingen swab fundet” og en hørbar biplyd. Denne meddelelse vises ikke,
når man forsøger at lave test i tilstanden Prøvemåling.
2.08 Lavstrømstilstand
Hvis 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret tændes, men ikke holdes under opsyn i noget
tid under brug, vil instrumentet skifte til lavstrømstilstand for at spare på batteriet. Under
normal brug vil dette ske cirka 30 sekunder efter, at baggrundslyset er slukket.
Skærmen Lavstrømstilstand kan ses modsat. Lavstrømstilstand kan også aktiveres ved at
trykke på den øverste grønne funktionstast og holde den nede, når “hovedmenuen” vises.
Hvis der trykkes på en vilkårlig grøn tast (undtagen den røde strømknap) på 3M™
Clean‑Trace™ NGi‑luminometret, vil instrumentet vende tilbage til den skærm, der blev
vist, før lavstrømstilstanden blev aktiveret.
2.09 Pc‑kommunikation
For at kommunikere mellem 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret og 3M™
Clean‑Trace™ online‑softwaren skal det sikres, at luminometret er sluttet til pc’en ved
hjælp af USB‑kablet eller via 3M™ Clean‑Trace™ dockingstationen, der så er sluttet til
pc’en via USB‑kablet.
Skærmen, der vises til højre, kommer frem, når pc’en kommunikerer med 3M™
Clean‑Trace™ NGi‑luminometret under overførslen af prøveplaner og resultater.

Datasynkronisering under
behandling

....
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3.01 3M™ Clean‑Trace™ NG‑luminometrets dockingstation
3.02 Blød bæretaske til 3M™ Clean‑Trace™ NG‑luminometer

3.01 3M™ Clean‑Trace™ NG‑luminometrets dockingstation
3M™ Clean‑Trace™ NG‑luminometrets dockingstation, der fås som ekstra tilbehør, er en instrumentholder,
som giver en øjeblikkelig forbindelse til opladeren og pc‑kommunikationen. Den tilbyder de følgende
nyttige faciliteter:
• Mulighed for at samle instrumentet op og tage det med uden at skulle frakoble kablerne
• Bekvem holder til opladeren
• Giver ekstra stabilitet på skrivebordet
• Dockingstationen holder 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret i en optimal arbejds‑ og synsvinkel
til skrivebordsbrug.
• Brugeren kan enten tilslutte kablerne direkte til instrumentet eller dockingstationen

Stik til Clean‑Trace™ NG

Printer

RS232 USB*

Strøm fra oplader

For at kunne bruge opladeren skal 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret blot sættes ind i åbningen og påføres et let tryk nedad. Hvis det
ønskes, kan stikkene til printeren, pc’en og opladeren tilsluttes permanent.
RS232 fungerer ikke på NGi‑luminometre.
Printeren fungerer ikke på NGi‑luminometre.
* USB er deaktiveret i Version 1‑instrumenter
3.02 Blød bæretaske til 3M™ Clean‑Trace™ NG‑luminometer
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret er et let og fuldt transportabelt instrument til brug i
produktionsområder og laboratorier og kan, hvis det ønskes, leveres med en bæretaske, som
giver ekstra mobilitet og beskyttelse. Instrumentet kan tages ud af bæretasken, når der foretages
målinger, men det er også muligt at foretage en måling, mens instrumentet stadig er i tasken.
Prøverne kan indsættes, efter at klappen i toppen af bæretasken er blevet foldet tilbage. For at
undgå, at 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret tabes, er der en snor forbundet til tasken, som
også er fæstnet til instrumentet.
Illustrationen til venstre viser en bekvem anvendelsesmetode. Indstil remmene til den korrekte
højde og sikkerhedsgrad.

4.0 PRØVEMÅLING
4.01 Hvad er PRØVEMÅLING
4.02 Sådan testes der med en PRØVEMÅLING

4.01 Hvad er PRØVEMÅLING
PRØVEMÅLING giver så mange aflæsninger, som det er nødvendigt, men gemmer ikke dataene til senere brug.
BEMÆRK: Se afsnit 5 PROGRAMTILSTAND for vejledning i at gemme data.
4.02 Sådan testes der med en PRØVEMÅLING
Tænd for 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret. Når instrumentet startes op,
vises HOVEDMENUEN:
Markøren peger på PRØVEMÅLING. Indsæt en 3M‑testenhed i 3M™ Clean‑Trace™
NGi‑luminometret (se afsnit 2.06)
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Måling af prøver
Tryk på tasten VÆLG for at måle en prøve. Skærmen vil vise ordene MÅLER samt en
række “optællingsblokke”.

Måler
Vent venligst........

Skærmen vil derefter vise resultaterne i relative lysenheder (RLU).

52,827 RLU
Dette resultat er ikke
lagret i databasen
Ond 04 Jan 2012 10:09
Tilbage
Mål

For at måle en anden prøve skal den forrige test fjernes, og den næste indsættes, hvorefter der skal trykkes på tasten MÅLING.
Når alle målingerne er blevet gennemført, skal der trykkes på tasten Tilbage for at vende tilbage til HOVEDMENUEN.
Hvis lyset i kammeret overstiger instrumentets rækkevidde, vises der
en overbelastningsmeddelelse.
Tryk på en vilkårlig test for at fortsætte.
Overbelastninger forekommer, hvis RLU‑enhedernes stigningsrate overskrider den rate, der
er forudindstillet fra fabrikkens side. Utilsigtede overbelastningsresultater kan eksempelvis
forekomme, hvis prøvekammeret åbnes, mens en måling finder sted. I tilfælde af
overbelastning kan målingen gentages, så snart årsagen er blevet fundet.

Overload!
Count exceeded maximum
Wed 04 Jan 2012 10:09
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5.01 Hvad er Programtilstand
PROGRAMTILSTAND i 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret bruges til at udføre test og gemme resultater i forhold til bestemte
testpunkter i en gemt prøveplan. Se brugervejledningen til 3M™ Clean‑Trace™ online‑softwaren for at downloade driveren, der muliggør
kommunikation mellem 3M™ Clean‑Trace™ online‑softwaren og 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret via USB‑forbindelsen:
1. Sørg for, at 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret er sluttet til pc’en via USB‑kablet eller 3M™
Clean‑Trace™‑luminometrets dockingstation.
2. Opret en prøveplan ved hjælp af 3M™ Clean‑Trace™ online‑softwaren.
3. Overfør prøveplanen fra 3M™ Clean‑Trace™ online‑softwaren til 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret.
4. Overfør gemte resultater fra 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret til 3M™ Clean‑Trace™ online‑softwaren.
Når prøveplanerne er blevet overført til 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret, er det klar til at foretage målinger.
5.02 Sådan bruges programtilstand
Fra HOVEDMENUEN skal du bruge navigationsknapperne (▲/▼) til at vælge
PROGRAMTILSTAND og derefter trykke på Vælg.
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I menuen PROGRAMTILSTAND vises den aktuelle liste over prøveplaner, som vist til højre.
Brug navigationsknapperne (▲/▼) til at markere den ønskede prøveplan, og tryk på Vælg.
Antallet af resultatsæt, der allerede er taget i forhold til hver prøveplan, vises til højre
på skærmen.

Stue1
Stue2
Stue3
Stue4

PROGRAM MODE
Result Sets↴
0
0
0
0
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Du vil eventuelt blive bedt om at identificere dig selv på NGi‑luminometret. Hvis du bliver
bedt om at identificere dig selv, vil du se en skærm, der gør det muligt for dig at vælge
dit Brugernavn.
Hvis din webstedsadministrator har givet tilladelse til det, kan der være inkluderet en
mulighed <Intet brugernavn> til sidst på navnelisten. Hvis du vælger denne mulighed, kan
du logge ind anonymt.

VÆLG BRUGER
Bruger 1
Bruger 2
Bruger 3
<Ingen bruger>
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Hvis du ikke vælger <Intet brugernavn>, kan du eventuelt blive bedt om at indtaste en
4‑cifret PIN‑kode.
Hvis du ikke kan huske din PIN‑kode, kan du logge ind på webstedet og gå til Min konto for
at se eller ændre din NGi‑bruger‑PIN.

Indtast PIN-kode

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

←
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På dette tidspunkt er det muligt at bruge 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret til at udføre en ny række test i forhold til den valgte
prøveplan eller at udføre nye test af eksisterende gemte resultater, som vises i datoorden på skærmen.
Følgende symboler vil vises i forhold til de eksisterende resultatsæt:
Målinger er blevet taget i forhold til alle testpunkter i prøveplanen.
Målinger er blevet taget i forhold til nogle testpunkter i prøveplanen. Disse målinger
bliver IKKE uploadet næste gang, NGi‑luminometret synkroniseres.
Målinger er blevet taget i forhold til nogle testpunkter i prøveplanen, og resultatsættet
er blevet markeret som fuldført. Disse målinger bliver uploadet næste gang,
NGi‑luminometret synkroniseres.

Stue 1
Nye Resultater
19 Okt 02
09:25:11
19 Okt 02
13:47:02
21 Okt 02
09:05:44
22 Okt 02
08:55:17
22 Okt 02
14:30:22

●
●
●
◒

◒
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For at kunne lave og gemme nye målinger skal det sikres, at NYE RESULTATER er markeret, og derefter skal der trykkes på Vælg.
På dette tidspunkt vil du eventuelt blive bedt om at indtaste en RESULTATMÆRKAT, hvis
ETIKET FOR RESULTAT
din webstedsadministrator har aktiveret denne funktion i afsnittet Min organisation.
Dette er et tomt tekstfelt, som kan anvendes til at registrere yderligere oplysninger om de
Færdig
målinger, du står overfor at tage. Denne identifikation kan anvendes i de rapporter, der
A B C D E F G H I J K L M @
genereres af webstedet.
N O P Q R S T U V W X Y Z .
For at indtaste en resultatmærkat skal markøren flyttes til det/de ønskede tegn, hvorefter
a b c d e f g h i j k l m !
der trykkes på Vælg. Det/de valgte tegn vises øverst på skærmen. Når du er færdig, flyttes
n o p q r s t u v w x y z $
markøren til FÆRDIG, hvorefter der trykkes på Vælg.
Ond 04 Jan 2012 10:09
Afbryd
Vælg
Der kan blive vist yderligere skærme på dette tidspunkt, hvis funktionen Fleksible felter er
blevet konfigureret af webstedsadministratoren, og den passende software er blevet indlæst
på dit NGi‑luminometer. Se afsnit 10 ‑ Fleksible felter for yderligere oplysninger.
For at kunne lave og gemme nye målinger skal du bruge navigationsknapperne (▲/▼) til at
Stue 1
Nye Resultater
markere det nødvendige testpunkt og trykke på Foretag måling.
Centre of overbed Ta► ATP-S
Symbolet ‘’ ►’’ betyder, at testpunktnavnet er for langt til at kunne vises på skærmen. Du
Test
1:
kan se resten af testpunktnavnet ved at trykke på højre side af markørens kontrolknap.
Genttest:
Den testtype, der ønskes anvendt til det valgte testpunkt, vises til højre for testpunktnavnet.
Topvugge eller sideseng ► ATP-S
I dette tilfælde er ATP‑S (overflade‑ATP‑test) påkrævet.
Test 1:
Genttest:
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Mål

3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret vil derefter udføre en opmålingscyklus…

Stue 1
Midte af sengerullebord
Svab: ATP-overflade

Måler
Vent venligst........

…og vise resultatet. Tryk på OK for at acceptere og gemme resultatet.

Stue 1
Midte af sengerullebord
Svab: ATP-overflade

52,827 RLU

X IKKE GODKENDT

OK
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BEMÆRK: Hvis du forsøger at foretage en måling uden en 3M™ Clean‑Trace™ ATP‑test i 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometrets
kammer, vises fejlmeddelelsen “Ingen swab fundet”, og en hørbar biplyd informerer dig om, at der ikke er en test i kammeret.

OK

Resultatet er nu gemt. Markøren vil automatisk flyttes til det næste testpunkt, eller brug
navigationsknapperne (▲/▼) til at markere det næste nødvendige testpunkt.
Trykkes der på tilbagetasten, forlades testen.

Stue 1
Nye Resultater
Centre of overbed Ta► ATP-S
Test 1:
52,847 RLU X
Genttest:
Topvugge eller sidesengsskinne

Test 1:
Genttest:
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5.03 Nye test
Et testpunkt, som tidligere ikke blev godkendt, kan til enhver tid gentestes, efter at der er
blevet foretaget udbedrende handlinger. Vælg det korrekte testpunkt, som vist ovenfor, og
foretag målingen.
Bemærk, at målingsskærmen nu viser Ny test.

Stue 1
Midte af sengerullebord
Svab: ATP-overflade
Genttest

Måler

Vent venligst........

Det nye resultat gemmes i området Ny test på skærmen. Denne gang er
resultatet godkendt.
Det er muligt at genteste punktet flere gange, indtil der opnås en godkendelse. Skærmen
viser kun den første test og den seneste nye test, men samtlige test er rent faktisk gemt.

Stue 1
Nye Resultater
Centre of overbed Ta► ATP-S
Test 1:
52,847 RLU X
Genttest:
108 RLU 
Topvugge eller sideseng ► ATP-S
Test 1:
Genttest:
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BEMÆRK: Det er muligt at forlade et resultatsæt og genåbne dem på et senere tidspunkt. Hvis alle målinger eksempelvis ikke blev foretaget
på dette tidspunkt, eller hvis der er et behov for at gå tilbage i resultatsættet for at udføre nye test, kan det være nødvendigt at vende tilbage
til et ufærdigt resultatsæt for at indsamle flere data.
5.04 Delvise resultatsæt
Et delvist resultatsæt er et resultatsæt, der ikke har målinger i forhold til alle dets testpunkter.
Hvis du indsamler målinger eller nye test, og du beslutter at forlade resultatsættet (ved at
trykke på Tilbage), vil skærmen UFULDENDTE RESULTATER vises, hvis der ikke er nogen
målinger i forhold til alle testpunkterne (dvs. det er et Delvist resultatsæt).
Hvis du vælger Ja, bliver resultatsættet uploadet til serveren og fjernet fra NGi‑luminometret
næste gang, du synkroniserer resultatsættet.
Hvis du vælger Nej, bliver resultatsættet IKKE uploadet til serveren næste gang,
du synkroniserer resultatsættet. Efter synkronisering forbliver resultatsættet på
NGi‑luminometret, så du kan fortsætte med at indsamle målinger og nye test.
5.05 Vurdering af resultater
Det er muligt at vurdere og inspicere tidligere resultater.
Fra HOVEDMENUEN skal du bruge navigationsknapperne (▲/▼) til at markere VURDÉR
RESULTATER og trykke på knappen Vælg.

UFULDSTÆNDIGE RESULTATER
Stue1
Nye Resultater
- Testpunkter: 3
- Målinger:
2
Markér resultat som udført?
Nej
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Ja

HOVED MENU
Måler prøve
Program Mode
Se resultater
Setup Menu

Ond 04 Jan 2012 10:09
Vælg

Listen over prøveplaner, der er gemt på 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret, vises
herefter. Brug navigationsknapperne (▲/▼) til at markere den plan, som skal vurderes, og
tryk på Vælg.

Stue1
Stue2
Stue3
Stue4

SE RESULTATER
Result Sets↴
1
0
0
0
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Brug navigationsknapperne (▲/▼) til at markere det nødvendige resultatsæt, som skal
vurderes eller udskrives, og tryk på Vælg.

Stue 1
19
19
21
22
22
22

●
●
●
●
◒

Okt 02
09:25:11
Okt 02
13:47:02
Okt 02
09:05:44
Okt 02
08:55:17
Okt 02
14:30:22
◒

Okt 02
14:46:22
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Følgende symboler vil vises i forhold til de eksisterende resultatsæt:
Målinger er blevet taget i forhold til alle testpunkter i prøveplanen.
Målinger er blevet taget i forhold til nogle testpunkter i prøveplanen. Disse målinger bliver IKKE uploadet næste gang,
NGi‑luminometret synkroniseres.
Målinger er blevet taget i forhold til nogle testpunkter i prøveplanen, og resultatsættet er blevet markeret som fuldført. Disse målinger
bliver uploadet næste gang, NGi synkroniseres.
På skærmen vises nu alle resultater fra resultatsættet. Brug navigationsknapperne (▲/▼) til
Stue 1
21 Okt 02
09:05:44
at rulle gennem resultaterne.
T R
Testpunkt: Centre
Midte af sengerullebord  
Topvugge eller sidesengsskinne  Gulv under patientseng X !
Sengeinstrumentpanel
X 
Øvre sengeskab
X X
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Tryk på Vælg for at vise yderligere oplysninger om testpunkterne.
Rul ned for at se nye test.
Hvis Brugernavnet registreres, vil brugeren, der tog målingen eller den nye test, vises
på skærmen.

Stue 1
21 Okt 02
09:05:44
Sengeinstrumentpanel
ATP-Surface
Resultat:
4112 RLU 
22 Okt 02, 13:52:11
Brugernavn
Ond 04 Jan 2012 10:09
Tilbage

6.0 OPSÆTNINGSMENU
6.01 Hvad kan man med OPSÆTNINGSMENUEN
6.02 Sådan findes OPSÆTNINGSMENUEN
6.03 Indstilling af datoformat
6.04 Indstilling af dato
6.05 Indstilling af klokkeslæt
6.06 Indstilling af sprog
6.07 Udførelse af selvtjek
6.08 Indstilling af baggrundslysets timeout

6.01 Hvad kan man med OPSÆTNINGSMENUEN
Med OPSÆTNINGSMENUEN kan man:
• Formatere datoen, som vist herunder, og formatere klokkeslættet til 12‑/24‑timers ur
• Indstille nuværende klokkeslæt og dato
• Ændre det viste sprog
• Tjekke, om instrumentet virker inden for kalibreringsgrænserne
• Indstille skærmens timeout for baggrundslys
6.02 Sådan findes OPSÆTNINGSMENUEN
Fra HOVEDMENUEN skal du bruge navigationsknapperne (▲/▼) til at markere
OPSÆTNINGSMENUEN og trykke på knappen Vælg.

HOVED MENU
Måler prøve
Program Mode
Se resultater
Setup Menu
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Vælg

OPSÆTNINGSMENUEN vises herefter.

SETUP MENU
Dato & tid
Sprog
Selv-chek
Baggrundslys tid
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6.03 Indstilling af datoformat
I OPSÆTNINGSMENUEN skal du bruge navigationsknapperne (▲/▼) til af vælge DATO
og KLOKKESLÆT og trykke på knappen Vælg. Menuen for DATO og KLOKKESLÆT
vises herefter.
Valgmulighederne til datoformaterne er:
Ugedag D M Å, fx ons. 4. jan 2012 12:31
Ugedag M D Å, fx ons. jan 4 2012 12:31
Å M D ugedag, fx 2012 jan 4 ons 12:31
Brug navigationsknapperne (▲/▼) til at vælge DATOFORMAT, og tryk på knappen Rediger,
indtil det ønskede format vises.
Tryk på Tilbage for at vende tilbage til OPSÆTNINGSMENUEN, eller brug
navigationsknapperne (▲/▼) til at vælge et andet punkt i menuen DATO og KLOKKESLÆT.

DATO & TID
Sæt dato
04-Jan-12
Sæt tid
14:28:56
Dato format
DOW D M Å
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6.04 Indstilling af dato
I OPSÆTNINGSMENUEN skal du bruge navigationsknapperne (▲/▼) til af vælge DATO
og KLOKKESLÆT og trykke på knappen Vælg. Menuen for DATO og KLOKKESLÆT
vises herefter.
I menuen DATO og KLOKKESLÆT kan navigationsknapperne (▲/▼) bruges til at vælge
INDSTIL DATO. Dag markeres kun efter, der er trykket på funktionsknappen Vælg. Brug
navigationsknapperne (▲/▼) til at vælge den korrekte Dag. Tryk på knappen OK.
Måned bliver nu markeret på skærmen. Indstil Måned med navigationsknapperne (▲/▼), og
tryk derefter på OK.
År bliver nu markeret på skærmen. Indstil År med navigationsknapperne (▲/▼), og tryk
derefter på OK.
Brug nu navigationsknapperne (▲/▼) til at vælge et andet punkt i menuen DATO og
KLOKKESLÆT, eller tryk på Tilbage for at vende tilbage til OPSÆTNINGSMENUEN.
6.05 Indstilling af klokkeslæt
I OPSÆTNINGSMENUEN skal du bruge navigationsknapperne (▲/▼) til af vælge DATO
og KLOKKESLÆT og trykke på knappen Vælg. Menuen for DATO og KLOKKESLÆT
vises herefter.
I menuen DATO og KLOKKESLÆT skal du bruge navigationsknapperne (▲/▼) til at vælge
INDSTIL KLOKKESLÆT og trykke på Vælg, hvorefter Timer markeres på skærmen. Brug
navigationsknapperne (▲/▼) til at vælge den korrekte Time. Tryk på knappen OK.
Minutter bliver nu markeret på skærmen. Indstil Minut med navigationsknapperne (▲/▼),
og klik derefter på OK.
Sekunder bliver nu markeret på skærmen. Indstil Sekunder med navigationsknapperne
(▲/▼), og tryk på OK.
Brug navigationsknapperne (▲/▼) til at vælge et andet punkt i menuen DATO og
KLOKKESLÆT, eller tryk på Tilbage for at vende tilbage til OPSÆTNINGSMENUEN.
BEMÆRK: Dato og klokkeslæt bliver automatisk rettet, hver gang NGi synkroniseres.
6.06 Indstilling af sprog
Kontakt den lokale distributør for en opdateret liste over tilgængelige sprog.
I OPSÆTNINGSMENUEN skal du bruge navigationsknapperne (▲/▼) til at vælge et SPROG
og trykke på knappen Vælg.

DATO & TID
Sæt dato
Sæt tid
14:28:56
Dato format
DOW D M Å
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DATO & TID
Sæt dato
04-Jan-12
Sæt tid
14:28:56
Dato format
DOW D M Å
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SETUP MENU
Dato & tid
Sprog
Selv-chek
Baggrundslys tid

Ond 04 Jan 2012 10:09
Tilbage
Vælg

Menuen SPROG vises herefter.
Brug navigationsknapperne (▲/▼) til at vælge det ønskede sprog. Tryk på en af knapperne
OK for at vende tilbage til OPSÆTNINGSMENUEN.
BEMÆRK: Sproget skifter automatisk, når navigationsknapperne (▲/▼) vælger et nyt sprog.

Sprog
English
Francais
Espanol
Portugues
Deutsch
Italiano
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6.07 Udførelse af selvtjek
Selvtjekket udfører både en baggrundslæsning og et kalibreringstjek. Før selvtjekket vælges,
skal du sikre, at prøvekammeret er tomt, at kammerdækslet er lukket, samt at instrumentet
har haft en stabil temperatur i mindst 15 minutter.
I OPSÆTNINGSMENUEN skal du bruge navigationsknapperne (▲/▼) til at vælge SELVTJEK.

SETUP MENU
Dato & tid
Sprog
Selv-chek
Baggrundslys tid
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Tryk på Vælg for at starte selvtjekket. Skærmen viser ordene “UDFØRER SELVTJEK” samt en
række “optællingsblokke”.
Udfører selv check
Vent venligst........

Hvis instrumentet fungerer inden for kalibreringsgrænserne, og baggrundslæsningen er
acceptabel, vises resultatet GODKENDT.
Udfører selv check


OK

GODKENDT
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OK

Hvis instrumentet ikke ligger inden for kalibreringsgrænserne, vises en af de tre nedenstående skærme. Hvis dette er tilfældet, bør
instrumentet ikke anvendes, da dets funktioner kan være forringede. Kontakt 3M eller en lokal 3M‑distributør for service og kalibrering.
Kalibreringskontrol ikke godkendt

SELV-CHEK
Kalibrering påkrævet –
Kontakt
venligstforhandleren

OK

Baggrundsfejl

OK

SELV-CHEK
Høj baggrundsmåling:
1,047 RLU

OK

Kalibreringstjek ikke godkendt.
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OK

SELV-CHEK
Høj baggrundsmåling:
1,047 RLU
Kalibrering påkrævet –
Kontakt
venligstforhandleren

OK
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OK

6.08 Indstilling af baggrundslysets timeout
Skærmen på 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret er udstyret med et baggrundslys, som forbedrer læsbarheden under mørke og svage
lysforhold. Baggrundslyset kan slukkes eller tændes permanent, eller det kan indstilles til at være tændt i et forudindstillet tidsinterval,
hvorefter det slukkes. Baggrundslysets tidsinterval genstartes, når der trykkes på en vilkårlig tast. Dette interval kan indstilles fra 5 sekunder
til 60 sekunder i stigninger på 5 sekunder. Det skal bemærkes, at instrumentet bruger mere strøm, når baggrundslyset er tændt.
Under normale lysforhold bør der ikke være behov for at bruge baggrundslyset.
Hvis baggrundslyset ikke er nødvendigt, kan baggrundslysets timeout permanent slås fra
SETUP MENU
(OFF) for derved at sikre, at batteriet har den længst mulige levetid. Baggrundslysets timeout Dato & tid
Sprog
er som standard indstillet til 15 sekunder.
Selv-chek
I OPSÆTNINGSMENUEN skal du bruge navigationsknapperne (▲/▼) til at vælge
Baggrundslys
tid
BAGGRUNDSLYS TIMEOUT.
Vælg den ønskede timeout‑værdi med navigationsknapperne (◄/►).
◄
15
► Skift
Tryk på Tilbage for at vende tilbage til HOVEDMENUEN, eller brug navigationsknapperne
(▲/▼) til at vælge et andet punkt i OPSÆTNINGSMENUEN.
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Vælg

7.0 SYNKRONISÉR NGi
7.01 Hvad er SYNKRONISER NGi
7.02 Sådan bruges SYNKRONISER NGi

7.01 Hvad er SYNKRONISER NGi
Synkronisering muliggør overførsel af gemte resultater fra 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret til 3M™ Clean‑Trace™ online‑softwaren
og overførsel af prøveplaner fra 3M™ Clean‑Trace™ online‑softwaren til Clean‑Trace NGi‑luminometret. For at UPLOADE RESULTATER skal
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret være sluttet til pc’en via USB‑kablet, eller 3M™ Clean‑Trace™‑dockingstationen skal være sluttet
til en pc, hvorpå der er installeret en driver til 3M™ Clean‑Trace™ online‑softwaren. Driveren til 3M™ Clean‑Trace™ online‑softwaren
muliggør kommunikation mellem 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret og 3M™ Clean‑Trace™ online‑softwaren. Se brugervejledningen
til 3M™ Clean‑Trace™ online‑softwaren for at få flere oplysninger.
BEMÆRK: Der vises kun et USB‑symbol på 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometrets skærm, når det er sluttet til 3M™ Clean‑Trace™
online‑softwaren via USB‑kablet eller dockingstationen.
7.02 Sådan bruges SYNKRONISER NGi
For at starte synkroniseringsproceduren skal du højreklikke på ikonet 3M synkroniseringsadministrator i systembakken på din pc og vælge
Åbn 3M synkroniseringsadministrator
.
Hvis du ikke kan finde ikonet i systembakken, kan synkroniseringen startes ved at gå til
Start\Alle programmer\3M CleanTrace hygiejneadministrationsløsning\ 3M NGi Sync.
Dernæst skal du klikke på knappen Synkronisér nederst på skærmen 3M synkroniseringsadministrator.

Du vil derefter blive bedt om at indtaste dit brugernavn og din adgangskode. Når du har indtastet disse oplysninger, skal du klikke på OK.
3M synkroniseringsadministratoren vil validere dit brugernavn og
din adgangskode.

Hvis oplysningerne ikke er korrekte, bliver meddelelsen Login mislykkedes vist. Genindtast dit brugernavn og
din adgangskode, og prøv igen.

3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret begynder kommunikation med 3M™
Clean‑Trace™ online‑softwaren. Skærmen overfor bliver vist på NGi.
Datasynkronisering under
behandling

Efter vellykket synkronisering vises en meddelelse på NGi, som bekræfter, at synkroniseringen er
gennemført. Gemte resultater vil nu være uploadet til 3M™ Clean‑Trace™ online‑softwaren
og automatisk fjernet* fra 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret. Alle justeringer af
prøveplaner bliver opdateret på 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret. Vælg OK for at
Synkronisering fuldført
vende tilbage til HOVEDMENUEN.

OK
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OK

* BEMÆRK: Delvise resultatsæt, der ikke er markeret som fuldførte vil IKKE være blevet uploadet til serveren eller fjernet fra NGi. Se afsnit
5.04 Delvise resultatsæt for yderligere oplysninger.
Hvis du oplever problemer under synkroniseringsfasen, henvises du til afsnittet Fejlfinding i denne brugervejledning eller brugervejledningen
til 3M™ Clean‑Trace™ online‑softwaren.
8.0 ADMINISTRATION AF FLERE ORGANISATIONER
Hvis du har adgang til mere end én organisation, vil du under synkroniseringen
blive spurgt om, hvilke(n) organisation(er) du ønsker at downloade til NGi. Hvis du
downloader mere end én organisation, vil der blive vist en ny menupunkt, REDIGER
ORGANISATION, i hovedmenuen, og den organisation, du aktuelt bruger, bliver vist øverst
på HOVEDMENUSKÆRMEN.

Organisation1
Måler prøve
Program Mode
Se resultater
Setup Menu
Skift organisation
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Vælg

Vælges REDIGER ORGANISATION, bliver der vist en skærm med en liste over de
organisationer, der er registreret på NGi. For at vælge en organisation rulles ned til
ORGANISATIONEN, og der skal trykkes på Vælg.

VÆLG ORGANISATION
Organisation1
Organisation2
Organisation3
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Når du ændrer organisation, viser NGi kun informationer for den pågældende organisation. Oplysninger, der er indsamlet om andre
organisationer, er imidlertid stadig gemt i NGi‑hukommelsen, og ved at ændre tilbage til disse organisationer gøres de gemte oplysninger
tilgængelige, så du kan bruge dem.

9.0 PLANLAGT PRØVETAGNING
9.01 Sådan bruges planlagt prøvetagning
9.02 Nye test
9.03 Delvise resultatsæt
9.04 Omtildeling af tidsplaner

Planlagt prøvetagning giver dig mulighed for at specificere, hvor ofte der skal tages målinger på et specifikt sted, og eventuelt hvem der skal
tage målingen. Hvis systemet til planlagt prøvetagning er indstillet på webstedet, bliver planlagte prøvetagningsdata indlæst på din NGi, når
du starter synkronisering.
Se Hjælpefilen i 3M™ Clean‑Trace™ online‑softwaren for yderligere oplysninger om konfiguration af systemet til
planlagt prøvetagning.
9.01 Sådan bruges planlagt prøvetagning
Hvis planlagte prøvetagningsdata er blevet indlæst på din NGi, vil du kunne se den nye
mulighed PLANLAGT PRØVETAGNING I HOVEDMENUEN.

Organisation1
Måler prøve
Program Mode
Se resultater
Setup Menu
Planlagt prøvetagning
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Når du vælger PLANLAGT PRØVETAGNING, kan du eventuelt blive bedt om at identificere
dig selv på NGi. Hvis du bliver bedt om at identificere dig selv, vil du se en skærm, der gør
det muligt for dig at vælge dit Brugernavn.

VÆLG BRUGER
Bruger 1
Bruger 2
Bruger 3
<Ingen bruger>
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Hvis din webstedsadministrator har givet tilladelse til det, kan der være inkluderet en mulighed <Intet brugernavn> til sidst på navnelisten.
Hvis du vælger denne mulighed, kan du logge ind anonymt, og du vil kun kunne se tidsplaner, der er ikke er tildelt en specifik bruger.
Hvis du ikke vælger <Intet brugernavn>, kan du eventuelt blive bedt om at indtaste en
4‑cifret PIN‑kode. Hvis du ikke kan huske din PIN‑kode, kan du logge ind på webstedet og
gå til Min konto for at se eller ændre din NGi‑bruger‑PIN.
Indtast PIN-kode

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

←
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En liste over tidsplaner bliver vist under følgende omstændigheder:
• Hvis webstedsadministratoren har besluttet ikke at downloade brugernavne til NGi, bliver alle tidsplaner på NGi vist.
• Hvis der er valgt en bruger, bliver tidsplanerne for denne bruger vist sammen med ikke‑tildelte tidsplaner.
• Hvis <Intet brugernavn> blev valgt, bliver der kun vist ikke‑tildelte tidsplaner.
Dato for tidsplan(er)
Tidsplan for Afdeling1, der
ikke er tildelt en bruger.
Starttid ikke angivet.
Tidsplan for Afdeling2, der er tildelt
bruger PM0.
Starttid angivet som 09:00.

Bruger logget på

Planlagt prøvetagning PM0
2012 Jan 04 Ond
Stue1
O
09:00 PM0 Stue2
◒

2012 Jan 05 Tor
O
Stue1
O
09:00 PM0 Stue2
2012 Jan 06 Fre
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Statussymbol
(se nedenfor for
symsymboldefinitioner)

I dette tilfælde er brugeren PM0 logget på, og skærmen viser tidsplaner tildelt PM0 sammen med ikke‑tildelte tidsplaner.
BEMÆRK: Hvis du har brug for at finde det fulde brugernavn for et brugernavn bestående af 3 tegn, der vises på skærmen (fx PMO), skal du
logge på hjemmesiden og åbne Kontooplysninger.
Skærmen viser tidsplaner for flere dage (det nøjagtige antal dage specificeres i afsnittet Min organisation på webstedet), men du kan kun
indsamle målinger i forhold til tidsplaner, som enten er for I dag eller tidligere datoer.
Hvis du forsøger at behandle en tidsplan for I dag, der har et registreret tidspunkt tidligere på dagen end dette angivne tidspunkt, vil du
modtage en advarsel, men du vil stadig være i stand til at indsamle målinger i forhold til den pågældende tidsplan.
Statussymboler:
Ingen målinger er taget i forhold til denne tidsplan.
Målinger er taget i forhold til alle testpunkter i tidsplanen.
Målinger er taget i forhold til nogle af testpunkterne i tidsplanen. Disse målinger bliver IKKE uploadet næste gang, NGi synkroniseres.
Målinger er taget i forhold til nogle af testpunkter i tidsplanen, og den er markeret som fuldført. Disse målinger bliver uploadet næste
gang, NGi synkroniseres.
Når du vælger en tidsplan, vil du se en liste over testpunkter.
På dette tidspunkt vil du eventuelt blive bedt om at indtaste en RESULTATMÆRKAT, hvis
ETIKET FOR RESULTAT
din webstedsadministrator har aktiveret denne funktion i afsnittet Min organisation.
Dette består af et tomt tekstfelt, der kan anvendes til at registrere yderligere oplysninger om
Færdig
de målinger, du står overfor at tage. Denne identifikation kan anvendes i de rapporter, der
A B C D E F G H I J K L M @
genereres af webstedet.
N O P Q R S T U V W X Y Z .
For at indtaste en RESULTATMÆRKAT skal markøren flyttes til det/de ønskede tegn,
a b c d e f g h i j k l m !
hvorefter der trykkes på Vælg. Det/de valgte tegn vises øverst på skærmen. Når du er
n o p q r s t u v w x y z $
færdig, flyttes markøren til FÆRDIG, hvorefter der trykkes på Vælg.
Ond 04 Jan 2012 10:09
Afbryd
Vælg
Der kan vises yderligere skærme på dette tidspunkt, hvis funktionen Fleksible felter er
blevet konfigureret af din webstedsadministrator, og den passende software er blevet
indlæst på din NGi. Se afsnittet Fleksible felter for yderligere oplysninger.
For at kunne lave og gemme nye målinger skal du bruge navigationsknapperne (▲/▼) til at markere det nødvendige testpunkt og trykke på
Foretag måling.
Symbolet ‘’ ►’’ betyder, at testpunktnavnet er for langt til at kunne vises på skærmen. Du
Stue 1
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kan se resten af testpunktnavnet ved at trykke på højre side af markørens kontrolknap.
Centre of overbed Ta► ATP-S
Den testtype, der ønskes anvendt til det valgte testpunkt, vises til højre for testpunktnavnet.
Test
1:
I dette tilfælde er ATP‑S (overflade‑ATP‑test) påkrævet.
Genttest:

-

Topvugge eller sideseng ► ATP-S

Test 1:
Genttest:
Ond 04 Jan 2012 10:09
Tilbage
Mål

3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret vil derefter udføre en opmålingscyklus…
Stue 1
Midte af sengerullebord
Svab: ATP-overflade

Måler
Vent venligst........

…og vise resultatet. Tryk på OK for at acceptere og gemme resultatet.

Stue 1
Midte af sengerullebord
Svab: ATP-overflade

52,827 RLU

X IKKE GODKENDT

OK

Ond 04 Jan 2012 10:09

OK

BEMÆRK: Hvis du forsøger at foretage en måling uden en 3M™ Clean‑Trace™ ATP‑test i 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometrets
kammer, vises fejlmeddelelsen Ingen swab fundet, og en hørbar biplyd informerer brugeren om, at der ikke er en test i kammeret.
Resultatet er nu gemt. Markøren vil nu automatisk flyttes til det næste testpunkt, eller brug
Stue 1
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navigationsknapperne (▲/▼) til at markere det næste nødvendige testpunkt.
Centre of overbed Ta► ATP-S
Trykkes der på Tilbage‑tasten, forlades testen.
Test 1:
Genttest:

52,847 RLU X
-

Topvugge eller sidesengsskinne

Test 1:
Genttest:
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9.02 Nye test
Et testpunkt, som tidligere ikke blev godkendt, kan til enhver tid gentestes, efter at der er
blevet foretaget udbedrende handlinger. Vælg det korrekte testpunkt, som vist ovenfor, og
foretag målingen.
Bemærk, at målingsskærmen nu viser Ny test.

Stue 1
Midte af sengerullebord
Svab: ATP-overflade
Genttest

Måler

Vent venligst........

Det nye resultat gemmes i området Ny test på skærmen. Denne gang er
resultatet godkendt.
Det er muligt at genteste punktet flere gange, indtil der opnås en godkendelse. Skærmen
viser kun den første og den seneste nye test, men alle tidligere test er rent faktisk gemt.
BEMÆRK: Det er muligt at forlade et resultatsæt og genåbne dem på et senere tidspunkt.
Hvis alle målinger eksempelvis ikke blev foretaget på dette tidspunkt, eller hvis der er et
behov for at gå tilbage i resultatsættet for at udføre nye test, kan det være nødvendigt at
vende tilbage til et ufærdigt resultatsæt for at indsamle flere data.

Stue 1
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Centre of overbed Ta► ATP-S
Test 1:
52,847 RLU X
Genttest:
108 RLU 
Topvugge eller sideseng ► ATP-S
Test 1:
Genttest:
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9.03 Delvise resultatsæt
Et Delvist resultatsæt er et resultatsæt, der ikke har målinger i forhold til alle
dets testpunkter.
Hvis du indsamler målinger eller nye test, og du beslutter at forlade resultatsættet (ved
at trykke på Tilbage), bliver skærmen UFULDENDTE RESULTATER vist, hvis der ikke er
foretaget nogle målinger i forhold til alle testpunkterne (dvs. delvise resultatsæt).
Hvis du vælger Ja, bliver resultatsættet uploadet til serveren og fjernet fra NGi næste gang,
du synkroniserer.
Hvis du vælger Nej, bliver resultatsættet IKKE uploadet til serveren næste gang, du
synkroniserer. Efter synkronisering forbliver resultatsættet på NGi, så du kan fortsætte med
at indsamle målinger og nye test i forhold til resultatsættet.
9.04 Omtildeling af tidsplaner
Hvis webstedsadministratoren har givet tilladelse til, at tidsplaner kan omtildeles på NGi (se
skærmen Min organisation), og hvis tidsplanen er blevet indlæst på NGi, vil du se et ekstra
menupunkt TILDELING AF TIDSPLAN på HOVEDMENUEN.

UFULDSTÆNDIGE RESULTATER
Stue1
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- Testpunkter: 3
- Målinger:
2
Markér resultat som udført?
Nej

Ond 04 Jan 2012 10:09

Ja

Hoved menu
Måler prøve
Program Mode
Se resultater
Setup Menu
Planlagt prøvetagning
Planlagt opgave
Ond 04 Jan 2012 10:09
Vælg

Vælges TILDELING af TIDSPLAN, vises der en liste over tidsplaner og deres
aktuelle tildelinger.

TILDEL TIDSPLAN
2012 Jan 04 Ond
Stue1
O
09:00 PM0 Stue2
◒

2012 Jan 05 Tor
Stue1
O
09:00 PM0 Stue2
O
2012 Jan 06 Fre
Ond 04 Jan 2012 10:09
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Vælg

Rul ned til en tidsplan, og tryk på Vælg for at få mulighed for at udføre en af to handlinger:
• Hvis tidsplanen allerede er tildelt en bruger, vil du kunne annullere tildelingen.
• Hvis tidsplanen ikke er tildelt til nogen bruger, vil du kunne tildele den til en bruger.
BEMÆRK: Hvis en tidsplan er tildelt en bruger, og du ønsker at tildele den til en anden bruger, skal du annullere den første tildeling, og
derefter tildele den til den nye bruger.
Hvis du vælger en tidsplan, der er tildelt en bruger, vises der en bekræftelsesskærm. Hvis du
vælger ‘’Ja’’, vil tidsplanen ikke længere være tildelt denne bruger.

Fjern opgave
2012 Jan 04 Ond
Stue1
Fjern programopgave for
Brugernavn?
Ond 04 Jan 2012 10:09
Afbryd

Hvis du vælger en tidsplan, der ikke er tildelt en bruger, vises en navneliste. Vælg et navn,
og tryk på Vælg for at tildele tidsplanen til en bruger.

Ja

TILDEL BRUGER TIL TIDSPLAN

2012 Jan 04 Ond
Stue1
Brugernavn1
UN1
Brugernavn2
UN2
Brugernavn3
UN3
Brugernavn4
UN4
Brugernavn5
UN5
Ond 04 Jan 2012 10:09
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10.0 FLEKSIBLE FELTER
10.01 Oprettelse af et nyt resultatsæt
10.02 Opdatering af et eksisterende resultatsæt

Der kan blive vist yderligere skærme under målingsprocessen, hvis funktionen FLEKSIBLE FELTER er blevet konfigureret af din
webstedsadministrator, og den passende software er indlæst på din NGi.
Funktionen Fleksible felter giver mulighed for at mærke målinger med yderligere identifikationsdata, som kan gøre dine rapporter mere
meningsfyldte. For eksempel kan du inkludere oplysninger om den anvendte rengøringsopløsning, eller navnet på den person, der har
rengjort testområdet.
Hvis funktionen Fleksible felter er blevet aktiveret og konfigureret, vil du se følgende ekstra skærme, når du opretter et nyt resultatsæt eller
opdaterer et eksisterende resultatsæt.
10.01 Oprettelse af et nyt resultatsæt
Ved oprettelse af et nyt resultatsæt vises der en skærm med de fleksible felter og deres
standardværdier. Visse felter har eventuelt ikke fået tildelt standardværdier.
For at beholde standardværdierne bruges navigationsknapperne (▲/▼) til at markere
ACCEPTÉR VÆRDIER, hvorefter der trykkes på Vælg. Dette vil føre dig videre
til målingsprocessen.

For at ændre værdierne i de fleksible felter bruges navigationsknapperne (▲/▼) til at
markere en værdi, hvorefter der trykkes på Vælg. Dette vil vise en skærm, hvor du kan
ændre det fleksible felts valgte værdi. Standardværdien bliver automatisk valgt. Brug
navigationsknapperne (▲/▼) til at vælge den nødvendige værdi. Hvis feltet er tomt, bliver
værdien <Ingen> vist som sidste valgmulighed i listen over værdier. Når du har valgt den
nødvendige værdi, skal du trykke på Vælg.

Fleksibelt felt Værdi
Fleksibelt felt 1 Navn
Værdi
Fleksibelt felt 2 Navn
Værdi
Fleksibelt felt 3 Navn
Værdi
Godkend værdi
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Change Flexible Field Name
Værdi11
Værdi12
Værdi13
Værdi14
Værdi15
Værdi16
<None>
Ond 04 Jan 2012 10:09
Afbryd
Vælg

10.02 Opdatering af et eksisterende resultatsæt
Når der vælges et eksisterende resultatsæt, vises skærmen med VÆRDIER FOR DE FLEKSIBLE FELTER igen. Fremgangsmåden for ændring
eller accept af værdierne for de fleksible felter er den samme som ved oprettelse af et nyt resultatsæt.
11.0 BRUGERVEJLEDNING
ADVARSEL: Undlad at reparere 3M™ Clean‑Trace™‑luminometret, dockingstationen eller strømforsyningen. Anvend kun
servicepersonale, der er autoriseret af 3M.
ADVARSEL: Undlad at anvende 3M™ Clean‑Trace™‑luminometret eller strømforsyningen, hvis indkapslingen er i stykker.
ADVARSEL: undlad at andre strømforsyninger end den, der er specificeret af 3M.
1. 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret er designet til at være robust og let at bruge, men det er et sensitivt instrument, som skal
behandles varsomt.
2. Prøvekammeret skal holdes lukket eller tildækket af dækslet mellem læsningerne.
3. Pas på, at kammerets inderside ikke kontamineres ved spild af væskeprøver eller ved indsættelse af en swab uden at sætte den tilbage
til udstyret.
4. Tag altid prøven ud, før instrumentet SLUKKES.
5. SLUK altid for instrumentet efter brug.
6. Reagenstestkits skal altid opbevares og anvendes i overensstemmelse med de instruktioner, der følger med kittet.
7. Anvend kun reagenser leveret af 3M eller den lokale 3M‑distributør.
8. Resultaterne påvirkes ikke af temperaturer mellem 15‑25 °C. En lavere læsning vil blive observeret ved temperaturer under 15 °C. Dog
gælder, at hvis test altid udføres ved samme lavere temperatur, kan der alligevel opnås konstante resultater.
9. Prøvekammeret er designet til at forhindre, at lys fra omgivelserne kommer ind under målingsprocessen, men instrumentet har en meget
sensitiv detektor, så der skal altid udvises forsigtighed. Det tilrådes at undgå brug af instrumentet i klart, direkte sollys.
10. 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret må ikke efterlades på et sted, der udsættes for damp, høj luftfugtighed, støv eller vibration.
11. Tag batterierne ud af 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
12. Læs testkitvejledningerne for detaljerede oplysninger, der er specifikke for testtypen.

12.0 VEDLIGEHOLDELSE AF 3M™ CLEAN‑TRACE™ NGi‑ LUMINOMETRET
12.01 Rengøring
12.02 Temperatur
12.03 Batteriretningslinjer

12.01 Rengøring
Instrumentets ydre overflade skal tørres af med en fugtet klud og derefter aftørres.
12.02 Temperatur
Instrumentet må ikke opbevares ved temperaturer under 4 °C eller over 40 °C. Hvis instrumentet udsættes for lave temperaturer, kan der
opstå kondensering. Instrumentet bør varmes op til stuetemperatur før brug, og der bør bruges en klud eller papirserviet til at tørre de ydre
overflader af.
12.03 Batteriretningslinjer
Disse er bedste praksis for brug af 3M™ Clean-Trace™ NGi luminometerets batteri for at udnytte batteriet ladekapacitet og livscyklus
fuldt ud.
• Tag batterierne ud af 3M™ Clean-Trace™ NGi luminometeret, hvis det ikke skal bruges over en længere periode.
• Oplad batteriet helt, i mindst 2 timer, før brug af 3M™ Clean-Trace™ NGi luminometeret. Dette gælder for både nye og reservebatterier
installeret i 3M™ Clean-Trace™ NGi luminometere.
• Ved normalt brug leverer 3M NGLBP1 genopladelige Li-Ion batteri op til otte timers ladekapacitet. Når batteriet skal oplades, viser
batteristatusindikatoren ingen bjælker, identificeret herunder som flad-10 %. Det er ikke nødvendigt at aflade batteriet, indtil ingen
bjælker er tilbage, før det oplades. Delvis opladning er tilladt.

• Batteriet har en forventet levetid, og batteriet forældes, hver gang det oplades og aflades. Batteriet taber gradvist sin ladning, når det
ældes, og holder ikke en ladning. Derfor holder batteriet med tiden ikke en ladekapacitet på otte timer.
• Når batteriet opbevares i mere end en måned, skal det opbevares ved en ladning på 50 %. Batteriet er ved 20 - 49 % ladning, når
batteriikonet har to bjælker, og ved 50 - 74 % ladning, når der vises 3 bjælker. Opbevar ikke et fuldt opladet batteri, da det kan miste
evnen til at blive genopladet. Opbevar ikke et fuldt opladet batteri, da det kan miste evnen til at blive genopladet til fuld effekt.
• Sænk ikke 3M™ Clean-Trace™ NGi luminometeret eller batteriet ned i nogen form for væske og tillad ikke, at de bliver våde.
• Bær ikke batteriet i lommer, punge/håndtasker eller andre steder, hvor det kan komme i kontakt med metalgenstande.
• Udsæt ikke batteriet for direkte sollys, eller opbevar ikke batteriet i direkte sollys eller høj varme (60 °C [140 °F]), eller i fugtige eller
ætsende miljøer.
• Slå eller kast ikke batteriet, og udsæt ikke batteriet for slag.
• Gennembor ikke batterikassen og bryd den ikke åben. Demonter ikke batteriet.
• Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
• Genoplad ikke batteriet nær en varmekilde eller under ekstremt varme forhold (højere end 45 °C).
• Brug ikke batteriet, hvis det afgiver en lugt, afgiver overdreven varme eller skifter farve eller deformeres. Opbevar batteriet væk fra
flammer, hvis batteriet lækker eller afgiver en lugt.
• Skyl øjne med vand og søg lægehjælp, hvis lækager fra batteriet og batterivæske kommer i kontakt med øjnene.
Vi anbefaler som rutine at udskifte batteriet efter to års brug, eller hvis batteriet er blevet misbrugt på en af måderne beskrevet herover, eller
hvis batteriet viser tegn på overophedning eller er blevet deformeret.
Se venligst den vigtige folder med oplysninger om 3M™ Clean-Trace™ NG luminometeret, og 3M™ Clean-Trace™ NG
luminometer dockingstation, inklusive Lithium-batteriets sikkerhedsoplysninger. Kontakt din lokale 3M-repræsentant, hvis du har
spørgsmål.

13.0 FEJLFINDING
13.01 Generelt
13.02 Batterifejlvisning
13.03 Kommunikationsfejlvisning
13.04 Fejlvisning i forbindelse med selvtjek
13.05 Andre fejlvisninger
13.06 Utilsigtet ændring af sprogindstilling

13.01 Generelt
Dette afsnit kan hjælpe med at løse de problemer, som kan opstå i forbindelse med anvendelse af 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret.
Kontakt 3M eller den lokale 3M‑distributør for yderligere oplysninger.
Problem

Mulig årsag

Løsning

Besked om lavt
batteriniveau

Batteripakken skal oplades.

SLUK for instrumentet. Hvis der vises en advarsel om LAVT
BATTERINIVEAU, må der IKKE fortsættes med at foretage målinger.
Oplad batteriet, eller brug udstyret på vekselstrøm.

Høje baggrunde

(a) Indtrængning af eksternt lys.
(b) Prøven sidder stadig i kammeret.
(c) Kammeret har været åbent i længere
perioder mellem læsningerne.
(d) Kammeret er kontamineret.
(e) Fejlfunktion af instrumentet.

(a) Målingskammeret er ikke lukket korrekt. Tjek, om kammeret
er lukket.
(b) Tag prøven ud.
(c) Tjek igen, mens kammeret er lukket.
(d) Sluk for instrumentet. Lad det være slukket i 2 timer, og tjek så
igen. Forsøg IKKE at rengøre indersiden.
(e) Kontakt 3M eller den lokale 3M‑distributør.

Intet skærmdisplay

(a) Batteriet er helt afladet.
(b) Batterikontakterne
er kontaminerede.
(c) Fejlfunktion af instrumentet.

(a) Genoplad batteriet
(b) Tag batteriet ud, og rengør kontakterne forsigtigt med en tør klud.
Må IKKE rengøres med skurende materialer.
(c) Kontakt 3M eller den lokale 3M‑distributør.

Høj reagenskontrol

(a) Høj baggrund
(b) Kontaminering af reagenser eller
forbrugsvarer.

(a) Se Høje baggrunde
(b) Gentag tjekket for at fastlægge, om en individuel test
er kontamineret.
Hvis problemet vedbliver, skal du kontakte 3M eller den
lokale 3M‑distributør.

Resultaterne er lavere
end forventet

(a) Prøve‑/reagensproblem.
(b) Fejlfunktion af instrumentet.

(a) Tjek korrekt prøve‑ og reagensklargøring, som anført i testkittets
instruktioner. Tjek med nye reagenser og en kendt positiv prøve
såsom en positiv kontroltest fra 3M.
(b) Kontakt 3M eller den lokale 3M‑distributør.

BEMÆRK: Sollys og støj kan forårsage, at swab‑rør fosforescerer og giver høje aflæsninger. Normalt vil en gentaget læsning, der foretages
med det samme, være 50 % mindre end den første, hvis dette er tilfældet. Ved yderligere gentagne læsninger vil resultaterne blive lavere og
lavere og nærme sig normalen. Undgå at swab‑rør udsættes for, eller at testen udføres i, direkte sollys.
13.02 Batterifejlvisning
Tryk på OK for at vende tilbage til HOVEDMENUEN og sluk for instrumentet. Hvis der vises
en advarsel om LAVT BATTERINIVEAU, må der IKKE fortsættes med at foretage målinger.
Oplad batteriet, eller brug udstyret på vekselstrøm.
Batteri lavt!

OK
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OK

13.03 Kommunikationsfejlvisning
Hvis der er kommunikationsfejl mellem 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret og 3M™ Clean‑Trace™ online‑softwaren, skal de
instruktioner, der vises på 3M synkroniseringsadministrator‑skærmen, følges.
Sørg for, at der anvendes de korrekte kommunikationer, samt at stikkene er sikkert placeret i både 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret
og pc‑porten. Hvis problemet vedbliver, kontaktes 3M eller den lokale 3M‑distributør.

13.04 Fejlvisning i forbindelse med selvtjek
Denne skærm viser et 3MT Clean‑TraceT NGi‑luminometer, som ikke har fået godkendt
sin baggrunds‑ eller kalibreringstjek. Brug ikke udstyret til at foretage målinger, da dets
funktioner kan være forringede. Kontakt 3M eller den lokale 3M‑distributør for service
eller kalibrering.

SELV-CHEK
Høj baggrundsmåling:
1,047 RLU
Kalibrerings kontrol fejlede.
Lad instrument stå ved
stabile temperature i 15 min
og prøv igen
Ond 04 Jan 2012 10:09
OK
OK

13.05 Andre fejlvisninger
Der er ingen tilgængelig HUKOMMELSE i instrumentet til at gemme yderligere resultater.
Tryk på OK, upload alle gemte resultater til pc’en, og prøv igen.
Der er en intern fejl i kammeret eller i stikkene til kammeret. Kontakt 3M eller den
lokale 3M‑distributør.

Kammer fejl!
Kunne ikke måle prøven

OK
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OK

Fejlmeddelelse

Brugerhandling

Uventet fejl:
anmoder om resultater

Træk USB‑kablet ud af 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret, eller tag luminometret ud af
dockingstationen. Tilslut det derefter igen, og synkronisér igen.

Uventet fejl:
uploader resultater

Træk USB‑kablet ud af 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret, eller tag luminometret ud af
dockingstationen. Tilslut det derefter igen, og synkronisér igen.

Ikke alle prøveplaner
er overført
Fejl ved sletning og
download af prøveplaner

Brug administrationswebstedet til 3M™ Clean‑Trace™ online‑softwaren til at tjekke, at prøveplaner er
tildelt brugeren af 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret.
Træk USB‑kablet ud af 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret, eller tag luminometret ud af
dockingstationen. Tilslut det derefter igen, og synkronisér igen.

Ikke alle prøveplaner er
blevet downloadet. Forsøg
at uploade sekvensen igen

Træk USB‑kablet ud af 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret, eller tag luminometret ud af
dockingstationen. Tilslut det derefter igen, og synkronisér igen.

Der er ingen prøveplaner
tilgængelige

Brug administrationswebstedet til 3M™ Clean‑Trace™ online‑softwaren til at tjekke, at prøveplaner er
tildelt brugeren af 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret.
Træk USB‑kablet ud af 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret, eller tag luminometret ud af
dockingstationen. Tilslut det derefter igen, og synkronisér igen.

Vist fejl:
sletter resultater, resultater
er ikke slettet

Træk USB‑kablet ud af 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret, eller tag luminometret ud af
dockingstationen. Tilslut det derefter igen, og synkronisér igen.

Ingen netværksforbindelse

Angiver et problem med netværksforbindelsen mellem driveren til 3M™ Clean‑Trace™ online‑softwaren
og internettet. Den mest almindelige årsag til denne fejl er en proxyserver installeret på dit netværk.
Kontakt din IT‑helpdesk for yderligere oplysninger.

13.06 Utilsigtet ændring af sprogindstilling
I tilfælde af at sprogindstillingen utilsigtet bliver ændret, kan det være svært at komme tilbage til det oprindelige sprog. Hvis dette sker, skal
du anvende følgende sekvens af indtastninger for at vende tilbage til originalsproget:
1. Sluk for 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometret, tænd derefter for det igen, og vent på, at hovedmenuen vises.
2. Tryk én gang på navigationsknappen “op”.
3. Tryk én gang på den højre funktionsknap.
4. Tryk én gang på navigationsknappen “ned”.
5. Tryk én gang på den højre funktionsknap.
6. Vælg det ønskede sprog fra listen ved at bruge navigationsknapperne, og tryk én gang på den højre funktionsknap.

14.0 BILAG
14.01 Tekniske specifikationer
14.02 Betingelser og konventioner

14.01 Tekniske specifikationer
Brugerinterface
• Let struktureret menusystem
• Tast‑ og menudrevet LCD‑brugerinterface
• Brugerinterface med 7 knapper ‑ OP, NED, VENSTRE, HØJRE, TÆND/SLUK og to softwaredefinerede taster
• Taktilt tastatur i silikonegummi
• Interfacet og softwaren muliggør hurtig indtastning af tekst.
Skærm
• Grafisk LCD‑panel med 240 x 160 pixel
• Automatisk kontrastkontrol, som kompenserer for udsving i temperaturen, hvilket påvirker skærmkontrasten
• Baggrundslys med tidsindstillet TÆND/SLUK‑muligheder i softwaren
• Kør kontrollen op/ned for at se lange lister over punkter
• Automatiske skalerbare rullepaneler, der bruges til at indikere størrelse og placering af listen på samme måde som i
Microsoft® Windows‑programmer.
• Dato og klokkeslæt vises, når instrumentet ikke er i sovetilstand, og når det foretager målinger
Ergonomi
• Venstre‑ og højrehåndsbrug
• Skærmen kan læses i håndholdt position eller i skrivebordsposition
• Fuldt bærbar håndholdt, skrivebord, bælte og skuldertaske eller dockingstation giver mulighed for maksimal brugerfleksibilitet.
Prøvekammer
• Undgå måling, mens dækslet er åbnet
Opladning
• Udtagelig forseglet batteripakke
• Hurtig opladning
• Strømforbindelse på instrumentet og valgfri dockingstation til opladerledning.
• Instrumentet vil automatisk detektere, når opladeren er sluttet til.
• Et ikon på skærmen viser batterikapacitet.

Intelligent diagnostik
• Indbygget fejl‑ og statusdiagnosticering
• Uden for kalibrering
• Baggrund for høj
• Indbygget teknologi til kalibreringstjek
Resultater gemte
• Gemte filer indeholder følgende oplysninger
oo Filnavn til unikke resultater
oo Instrument‑ID eller serienummer
oo Navn på prøveplan
oo Dato/tidsstempel for første åbning
oo Dato/tidsstempel for sidste redigering
oo Dato/tidsstempel for hvert individuelt resultat
oo Hvert resultat, inklusive test, der foretages igen, vises i denne fil
oo Status for Godkendelse/Advarsel/Ikke godkendt for hvert resultat
oo Brugernavn
oo Produktets partinummer eller brugerens testreference, hvis denne er indtastet
oo Andre felter defineret i 3M™ Clean‑Trace™ online‑softwaren
• Fast datahukommelse
• Batterisikret SRAM
• Lagringsplads til mere end 3500 resultater
Sikkerhed
• Hvert instrument med et unikt softwareindkodet ID‑nummer
• Adgangskodebeskyttelse på instrument‑ og brugerniveau

Tilbehør
• 3M™ Clean‑Trace™ NG‑luminometrets dockingstation
-- Ikke‑avanceret instrumentholder med duplikerede instrumentstik
-- Brugeren kan enten slutte kablerne direkte til instrumentet
eller dockingstationen
-- Mulighed for at samle instrumentet op og tage det med uden at skulle
frakoble kablerne
-- Giver ekstra stabilitet på skrivebordet.
-- 3M™ Clean‑Trace™ NG‑luminometrets dockingstation holder 3M™
Clean‑Trace™ NGi‑luminometret i en optimal arbejds‑/synsvinkel
til skrivebordsbrug.
• Blød bæretaske til 3M™ Clean‑Trace™ NG‑luminometer
Mål: Ca. 205 mm x 85 mm x 60 mm (8,1’’ x 3,3’’ x 2,4’’)
Vægt: 400 gram (14 oz)
Temperatur
Opbevaringsområde 4 °C‑40 °C (39 °F‑104 °F)
Optimalt driftsområde 15 °C‑25 °C (59 °F‑77 °F)
Indbyggede temperatursensorer
Batteri: Li‑ion
14.02 Betingelser og konventioner
De følgende konventioner bruges til at repræsentere visse punkter og handlinger igennem denne vejledning:
Store bogstaver med fed skrift fx DATOFORMAT

Et menupunkt

Små bogstaver med fed skrift

fx Vælg

Et tastetryk med en af funktionsknapperne

Enkelte anførselstegn

fx ‘Måned’

Et bestemt punkt i en menu

Menu
RS232
Prøveplan
Selvtjek
USB

En liste over mulige funktioner vises på skærmen, hvor hver funktion kan vælges med piletasterne og
funktionsknapperne.
En metode til at tilslutte pc’en. Et specifikt kabelstik er nødvendigt.
En prøveplan er en liste over testpunkter med de godkendte og ikke‑godkendte niveauer, der tidligere er
genereret med 3M™ Clean‑Trace™ online‑softwaren.
En metode til at tjekke, at instrumentet virker inden for de anførte grænser.
En metode til at tilslutte pc’en. Et specifikt kabelstik er nødvendigt.
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