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 1.0תיאור המוצר
 1.01כיצד פועל 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerלמדידת זיהום
ATP 1.02ובדיקות היגיינה של משטחים
ATP 1.03ובדיקות מים

 1.01כיצד פועל  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerלמדידת זיהום
 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerהוא מד אור שנמצא בשימוש יחד עם ערכות של חומרים מגיבים של
 3Mלצורך מדידת רמות זיהום על‑גבי משטחים ובדגימות מים .הטכנולוגיה שבשימוש היא ביולומינציה של אדנוזין תלת‑פוספט ) ATP .(ATPהוא חומר שנמצא
בכל החי והצומח ,לרבות רוב פסולת המזון ,חיידקים ,פטריות ומיקרואורגניזמים אחרים .מדידת  ATPמתבצעת באמצעות תגובת אנזים שמתרחשת באופן טבעי
בזנבות של גחליליות.
לוציפרין/לוציפראז (חומר מגיב בגחלילית(  = ATP +אור
האור שנפלט תואם לכמות ה‑ .ATPעוצמת האור שנפלטת מדגימה כלשהי נמדדת באמצעות ™3M™ Clean‑Trace
 NGi Luminometerומוצגת ביחידות אור יחסי ).(RLU
 ATP 1.02ובדיקות היגיינה של משטחים
השימוש ב‑ ,3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerיחד עם ערכת הבדיקה המתאימה ,מהווה שיטה יעילה לניטור מצב ההיגיינה של משטחים .הבדיקה מזהה
 ATPממיקרואורגניזמים וממשקעי מוצרים .המדידה של
” ATPכולל” מספקת תובנה חשובה לגבי רמת הניקיון הכללית .משקעי מוצרים שנותרו על‑גבי משטחים לאחר הניקוי מהווים מקור תזונה למיקרואורגניזמים
שנותרו ,ואף עשויים להגן על המיקרואורגניזמים מפני חומרי חיטוי .בשל התוצאות המהירות ,השימוש ב‑ 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerמאפשר
לבצע פעולה מתקנת מיידית אם מתקבלת תוצאה לא רצויה .ניתן לנקות משטחים מחדש לפני השימוש ובכך להבטיח קיום של תברואה טובה ובקרת זיהומים.
יש לקרוא בקפידה את ההוראות של ערכת הבדיקה לפני השימוש.
 ATP 1.03ובדיקות מים
ישנן ערכות בדיקה זמינות להערכת הזיהום בדגימות נוזלים .מדידת ה ‑ATPהכולל בדגימות של מי שטיפה אחרונה מצביעה על היעילות של תהליכי ניקוי במקום
) .(CIPה‑ ATPהכולל במי תעשייה ושפכים ,במיכלי מים ובמגדלי קירור ,יכול לשמש כדי לקבוע ולעקוב אחר היעילות של תוכנית הטיפול בביוציד.
ניתן לבצע מדידות של  ATPחופשי או נטול חיידקים בנוסף לבדיקת  ATPכולל לקבלת מידע נוסף על אופי הזיהום.
יש לקרוא בקפידה את ההוראות של ערכת הבדיקה לפני השימוש.
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 2.01חלקי 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer
המטרה של כל אחד מלחצני הפונקציה יכולה להשתנות בהתאם למסך התפריט שמוצג .לאחר בחירת תפריט כלשהו ,פונקציות הלחצנים יוצגו בתחתית המסך
מעל לכל לחצן.
איור 1

איור 2

מכסה תא
שחרור מכסה
 RS 232למחשב
* USBלמחשב

מחוון מפלס סוללה
מסך צג

מתח ממטען

לחצני ניווט
בקרת סמן

*  USBאינו פעיל
במכשירים מגרסה 1

מתג הפעלה/כיבוי

 2.02מאפיינים כלליים
 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerהוא מכשיר קל ונייד לגמרי עם צג  LCDאלפאנומרי .המכשיר נועד לשימוש באזורי ייצור ,מתקני בריאות
ומעבדות וניתן לצרף לו תיק נשיאה .סוללת ליתיום פנימית נפרדת משמשת לשמירת מידע בזיכרון המכשיר בנוגע לתוכניות דגימות ,נקודות בדיקה ,נתונים
והגדרת כיול.
 RS 232למחשב אינו פועל ב‑.NGi Luminometer
 2.03טעינת הסוללה
המכשיר פועל באמצעות סוללת ליתיום‑יון נשלפת ונטענת .ערכת הסוללה האטומה מצורפת
ל‑ 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerויש לטעון אותה לפני השימוש.
יש לחבר את ערכת הסוללה למכשיר .הכנס את ערכת הסוללה לפתח בגב של  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerעל‑ידי החדרה תחילה של החלק
התחתון של ערכת הסוללה ודחיפת הסוללה למקומה .קבע את ערכת הסוללה במקומה על‑ידי הידוק ברגי הקיבוע בכיוון השעון באמצעות מברג קטן .אל תהדק
אותם יותר מדי.
כעת ניתן לטעון את  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerבאמצעות המטען שסופק .חבר את המחבר מהמטען לתוך 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer
כפי שמוצג באיור  ,2ולאחר מכן חבר את המטען לשקע חשמל  ACוהפעל אותו .לחלופין ,אם נעשה שימוש בתחנת העגינה האופציונלית ,הכנס את
 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerלתוך תחנת העגינה ,חבר את המחבר מהמטען לתחנת העגינה ,ולאחר מכן חבר את המטען לשקע חשמל .AC
הסוללה ב‑ 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerתיטען במלואה בתוך כשעתיים ואז המכשיר יהיה מוכן לשימוש .מחוון מפלס הסוללה מציג את מצב
הטעינה .נתק את המטען משקע החשמל ומהמכשיר .אם נעשה שימוש בתחנת עגינה ,המטען יוכל להישאר מחובר לתחנת העגינה באופן קבוע .באופן זה,
המכשיר תמיד ייטען כדי להיות מוכן לשימוש בזמן שהוא בתחנת העגינה.
 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerיציג מסך זה כאשר הוא כבוי ונטען.

אם  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerמופעל ופועל כאשר המטען מחובר ,יוצג החץ ליד
סמל הסוללה.
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בעת ההפעלה 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer ,יציג אינדיקציה מתמשכת של מצב הסוללה בחלק העליון הימני של מסך התצוגה.

ערכת הסוללה הנשלפת מקובעת במקומה באמצעות בורג אחד.
כדי להוציא את ערכת הסוללה ,סובב את הבורג נגד כיוון השעון עד שישתחרר
(זהו בורג כלוא ולכן הוא יישאר מחובר לערכת הסוללה) ולאחר מכן הוצא את הסוללה.

בורג להוצאת הסוללה
זו ערכת הסוללה לאחר שהוצאה .שים לב למגעי הסוללה .אל תיגע בהם ואל תזהם אותם משום שכך
עלולה להיגרם פעולה לא סדירה .ערכת הסוללה זמינה אצל  3Mאו המפיץ המקומי בלבד.

 2.04הפעלת המכשיר
ודא שלא הושארו דגימות בתא מבדיקות קודמות לפני הפעלת המכשיר .מתג ההפעלה הוא הלחצן האדום במכשיר .לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה/כיבוי
תפעיל את  .3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerלחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה/כיבוי פעם נוספת תכבה את .3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer
בעת ההפעלה
 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerמבצע סדרת בדיקות עצמיות ,לרבות מדידת רקע התחלתית במכשיר ובדיקת כיול .המסכים הבאים יוצגו במהלך
ההפעלה הראשונית ובעת הבדיקה העצמית של המערכת.
המסך הבא יוצג ראשון:
START-UP OK
Press any button to Pause
ניתן להשהות את  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerבשלב זה כדי לזהות את גרסאות החומרה
והתוכנה כדי לסייע באבחון במקרה של תקלה .לחץ על לחצן כלשהו כשמסך זה מוצג ופעולת
המכשיר תושהה.
מספרי הגרסאות מוצגים בתחתית המסך.
לחץ על לחצן כלשהו כדי לאפשר ל‑ 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerלהמשיך לפעול.
3M Clean-Trace NGi
H:1.6
S:4.5 B:2.3 F:1.0

 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerיבצע כעת בדיקת רקע וכיול התחלתית.
Performing Self–check
Please Wait........

אם בדיקת הרקע והכיול ההתחלתית נמצאת בטווח הפעולה ,מוצג מסך זה.
אם מדידת הרקע ההתחלתית נכשלת ,עיין במדריך לפתרון בעיות בסעיף  10של מדריך שימוש זה.

Performing Self Check
PASS

OK

לחיצה על הלחצן אישור מציגה את תפריט המערכת הראשי.
אם  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerייכשל בבדיקה העצמית באתחול ,יוצג אחד מכמה מסכים
אפשריים .במקרה זה ,עיין במדריך לפתרון בעיות בסעיף  13של מדריך שימוש זה.



Wed 04 Jan 2012 10:09

MAIN MENU
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu

Wed 04 Jan 2012 10:09
Select

 2.05מצבי מדידה
המכשיר  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerמציע כמה דרכים למדידת דגימות.
מדידת דגימה מאפשרת מספר רב של קריאות כנדרש ,אך אינה מאחסנת את הנתונים לשימוש נוסף.
מצב תוכנית מאפשר שמירת נתונים ב‑ 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerוהעברתם לתוכנת
 3M™ Clean‑Trace™ Online.כדי להשתמש ב’מצב תוכנית’ ,יש ליצור תוכניות דגימות ולהוריד אותן
ל‑) .3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerראה סעיף  5לקבלת פרטים נוספים(.
דגימה מתוכננת מאפשרת למשתמש לגשת לתזמוני דגימה שהוגדרו מראש .הדגימה המתוכננת מבצעת רישום של התאריכים ,הזמנים ותוכניות הדגימה
שהוקצאו למשתמש שהתחבר ל ‑NGi Luminometer.לקבלת מידע נוסף ,עיין בסעיף .9
 2.06הכנסת בדיקה
פתח את מכסה התא על‑ידי הסטת לחצן שחרור המכסה שמאלה .המכסה ייפתח עם שחרור הקפיץ.

הכנס את התקן הבדיקה של  3Mלתוך התא .החזר את המכסה למקומו מעל להתקן ודחוף כלפי מטה עד
שהוא ייתפס במקומו.

OK

 2.07חיישן דגימה
מומלץ להסיר את התקן הבדיקה מהתא של  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerמיד עם סיום מדידת הבדיקה .אם התקן בדיקה של ™3M™ Clean‑Trace
 ATPיושאר בתא והמכשיר יתהפך או יונח על צידו ,תוכן הבדיקה עלול לדלוף לתוך מד האור ולגרום נזק לרכיבים רגישים בתוך המכשיר.
 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerכולל חיישן כדי לקבוע אם התקן בדיקה של  3M™ Clean‑Trace™ ATPהושאר בתא למשך יותר מ‑ 30שניות לאחר
השלמת המדידה .במקרה כזה ,המכשיר יציג את הודעת השגיאה “דגימה הושארה בתא” על‑גבי המסך וישמיע צפצוף ברור כדי להזכיר למשתמש להוציא את
הבדיקה לאחר המדידה.
בדומה ,אם נעשה ניסיון למדידה ב’מצב תוכנית’ ללא בדיקה של  3M™ Clean‑Trace™ ATPבתא המכשיר ,חיישן הבדיקה יודיע למשתמש שהתא ריק
באמצעות הודעת השגיאה “לא אותרה דגימה” וצפצוף ברור .הודעה זו לא תוצג בעת ניסיון לבצע בדיקות במצב ‘מדידת דגימה’.
 2.08מצב צריכת חשמל נמוכה
אם  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerמופעל אך הושאר ללא השגחה למשך זמן מה במהלך
ההפעלה ,המכשיר יעבור למצב צריכת חשמל נמוכה כדי לחסוך בצריכת הסוללה .במהלך הפעלה
רגילה ,המעבר יתרחש כ‑ 30שניות לאחר כיבוי התאורה האחורית.
המסך של מצב צריכת חשמל נמוכה מוצג ממול .ניתן גם להיכנס למצב צריכת חשמל נמוכה על‑ידי
לחיצה ממושכת על לחצן הפונקציה הירוק בפינה השמאלית העליונה בתצוגת ‘תפריט ראשי’.
לחיצה על כל לחצן (פרט ללחצן ההפעלה האדום) ב‑ 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerתחזיר את
המכשיר למסך שהוצג לפני ההפעלה של מצב צריכת חשמל נמוכה.
 2.09תקשורת עם המחשב
כדי לנהל תקשורת בין  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerלבין תוכנת
 ,3M™ Clean‑Trace™ Onlineודא שמד האור מחובר למחשב באמצעות כבל  USBאו באמצעות תחנת
העגינה של ,3M™ Clean‑Trace™ שבעצמה מחוברת למחשב באמצעות
כבל  .USBהמסך להלן מוצג כאשר המחשב מנהל תקשורת עם 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer
במהלך ההעברה של תוכניות דגימות או תוצאות.

Data Synchronisation
In Progress

....

 3.0אביזרים
 3.01תחנת העגינה של 3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometer
 3.02תיק נשיאה רך עבור 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer

 3.01תחנת העגינה של 3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometer
תחנת העגינה של  ,3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometerשזמינה בתור אביזר אופציונלי ,היא התקן להחזקת המכשיר
שמספק חיבור מיידי למטען ולניהול תקשורת עם המחשב .היא מציעה את היכולות השימושיות הבאות:
•היכולת לשאת את המכשיר ולקחת אותו מבלי לנתק כבלים
•תושבת טעינה נוחה
•יציבות נוספת על‑גבי שולחן העבודה
•תחנת העגינה מציבה את  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerבזווית עבודה והצגה מיטבית לשימוש על‑גבי
שולחן עבודה
•למשתמש יש אפשרות לחבר את הכבלים ישירות לתוך המכשיר או לתחנת העגינה

מתח ממטען * RS232 USBמדפסת

מחבר ל Clean-Trace™ NG-

כדי להשתמש בה ,פשוט הכנס את  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerלתוך הפתח ולחץ קלות כלפי מטה .במידת הצורך ,ניתן להשאיר את החיבורים
למדפסת ,למחשב ולמטען במקומם באופן קבוע.
 RS232אינו פועל ב‑.NGi Luminometer
המדפסת אינה פועלת ב‑.NGi Luminometer
*  USBאינו פעיל במכשירים מגרסה 1
 3.02תיק נשיאה רך של 3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometer
 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerהוא מכשיר קל ונייד לגמרי לשימוש באזורי ייצור ,מתקני
בריאות ומעבדות ,וניתן לצרף לו תיק נשיאה אופציונלי לשיפור הניידות וההגנה .ניתן להוציא את
המכשיר מתיק הנשיאה בעת ביצוע מדידות אך ניתן גם לבצע מדידות כאשר המכשיר עדיין נמצא
בתיק .ניתן להכניס דגימות לאחר קיפול לאחור של הכיסוי העליון של תיק נשיאה .כדי למנוע
מ‑ 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerליפול החוצה,
ישנו שרוך המחובר לתיק שניתן לקשור למכשיר .האיור להלן מציג שיטת שימוש נוחה .התאם את הרצועות לפי
הגובה ורמת האבטחה ההולמים.

 4.0מדידת דגימה
 4.01מהי ‘מדידת דגימה’
 4.02כיצד לבצע בדיקות באמצעות ‘מדידת דגימה’

 4.01מהי ‘מדידת דגימה’
מדידת דגימה מאפשרת מספר רב של קריאות כנדרש ,אך אינה מאחסנת את הנתונים לשימוש נוסף.
הערה :כדי לאחסן את הנתונים ,ראה סעיף  5מצב תוכנית.
 4.02כיצד לבצע בדיקות באמצעות ‘מדידת דגימה’
הפעל את  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer.עם האתחול ,המסך יציג את התפריט הראשי:
הסמן יצביע על מדידת דגימה .הכנס התקן בדיקה של  3Mלתוך
) 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerראה סעיף (2.06
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מדידת דגימות
כדי למדוד דגימה ,לחץ על הלחצן בחר המסך יציג את המילה מודד ויופיע סרגל התקדמות.

Measuring
Please Wait........

לאחר מכן יציג המסך את התוצאה ביחידות אור יחסי ).(RLU

52,827 RLU
This result has not been
Stored in the database
Wed 04 Jan 2012 10:09
Back
Measure

כדי למדוד דגימה אחרת ,הוצא את הבדיקה הקודמת ,הכנס את הבדיקה הבאה ולחץ על הלחצן מדוד.
לאחר השלמת כל המדידות ,לחץ על הלחצן הקודם כדי לחזור לתפריט הראשי.
אם האור בתא חורג מטווח המכשיר ,תוצג ההודעה ‘עומס יתר’.
לחץ על לחצן כלשהו כדי להמשיך.
עומסי יתר מתרחשים כאשר קצב העלייה של יחידות ה‑ RLUחורג מהקצב שנקבע מראש אצל היצרן.
תוצאות עומס יתר לא צפויות עשויות לקרות ,למשל אם תא הדגימה פתוח בעת ביצוע המדידה .במקרה
של עומס יתר ,ניתן לבצע מדידה חוזרת לאחר מציאת הגורם לעומס.

!Overload
Count exceeded maximum
Wed 04 Jan 2012 10:09
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Measure

 5.0מצב תוכנית
 5.01מהו ‘מצב תוכנית’
 5.02כיצד להשתמש ב’מצב תוכנית’
 5.03בדיקות חוזרות
 5.04ערכות תוצאה חלקיות
 5.05סקירת תוצאות

 5.01מהו ‘מצב תוכנית’
מצב תוכנית של  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerמשמש לביצוע בדיקות ולשמירת תוצאות מול נקודות בדיקה ספציפיות בתוך תוכנית דגימות
שנשמרה .עיין במדריך למשתמש של תוכנת  3M™ Clean‑Trace™ Onlineכדי להוריד את מנהל התקן השירות כדי לאפשר ניהול תקשורת בין תוכנת
 3M™ Clean‑Trace™ Onlineלבין
ה‑ 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerבאמצעות חיבור :USB
1.1ודא ש‑ 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerמחובר למחשב באמצעות כבל  USBאו תחנת עגינה של .3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometer
2.2צור תוכנית דגימות באמצעות תוכנת .3M™ Clean‑Trace™ Online
3.3העבר את תוכנית הדגימות מתוכנת  .3M™ Clean‑Trace™ Onlineל‑.3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer
4.4העבר תוצאות מאוחסנות מ‑ 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerלתוכנת .3M™ Clean‑Trace™ Online
לאחר העברת תוכניות הדגימות ל‑ ,3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerהמכשיר מוכן לבצע מדידות.
 5.02כיצד להשתמש ב’מצב תוכנית’
מתוך התפריט הראשי ,השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי להדגיש את מצב תוכנית ולחץ על בחר.
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תפריט מצב תוכנית יציג את הרשימה הנוכחית של תוכניות הדגימות כמוצג להלן .השתמש בלחצני
הניווט (▲ )▼/כדי להדגיש את תוכנית הדגימות הדרושה ולחץ על בחר.
ספירת ערכות התוצאה שכבר נלקחו אל מול כל תוכנית דגימות מוצגת בחלק הימני של המסך.

PROGRAM MODE
↴Result Sets
0
0
0
0

Ward1
Ward2
Ward3
Ward4

Wed 04 Jan 2012 10:09
Back
Select

ייתכן שתתבקש לזהות את עצמך בפני .NGi Luminometer
אם תתבקש להזדהות ,תראה מסך שמאפשר לך לבחור את
שם המשתמש.
אם מנהל הרשת שלך אפשר זאת ,ייתכן שתהיה אפשרות של <ללא שם משתמש> בתחתית רשימת
השמות .אם תבחר באפשרות זו ,תוכל להתחבר באופן אנונימי.

SELECT USER
User 1
User 2
User 3
><No User Name

Wed 04 Jan 2012 10:09

אם תבחר בשם משתמש אחר ולא ב<ללא שם משתמש> ייתכן שתתבקש להזין  PINבן  4ספרות.
אם אינך יודע מהו ה‑ PINשלך ,התחבר לאתר האינטרנט ועבור אל החשבון שלי כדי להציג או לשנות
את  PINהמשתמש של .NGi

Enter PIN
←

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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בשלב זה ,אפשר להשתמש ב‑ 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerכדי לבצע סדרת בדיקות חדשה עבור תוכנית הדגימות שנבחרה ,או לבצע בדיקות
חוזרות בתוצאות מאוחסנות קיימות המוצגות לפי תאריך על המסך.
הסמלים הבאים יופיעו אל מול ערכות התוצאה הקיימות:
נלקחו מדידות מכל נקודות הבדיקה שבתוכנית הדגימות.
נלקחו מדידות מחלק מנקודות הבדיקה שבתוכנית הדגימות .מדידות אלה לא יועלו בפעם הבאה
שיבוצע סינכרון ל‑.NGi Luminometer
נלקחו מדידות מחלק מנקודות הבדיקה שבתוכנית הדגימות וערכת התוצאה סומנה כ’הושלמה’.
מדידות אלה יועלו בפעם הבאה שיבוצע סינכרון ל‑.NGi Luminometer

Ward 1
New Results
19 Oct 02
09:25:11
19 Oct 02
13:47:02
21 Oct 02
09:05:44
22 Oct 02
08:55:17
22 Oct 02
14:30:22

●
●
●
◒

◒
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כדי לבצע ולאחסן מדידות חדשות ,ודא שהאפשרות תוצאות חדשות מודגשת ולחץ על בחר.
בנקודה זו ייתכן שתתבקש להזין תווית תוצאה אם מנהל הרשת איפשר תכונה זו בקטע הארגון שלי .
זהו שדה טקסט חופשי שניתן להשתמש בו כדי לקבל מידע נוסף אודות המדידות שעליך לקחת .ניתן
להשתמש במזהה זה בדוחות שהופקו על ידי אתר האינטרנט.
כדי להזין ‘תווית תוצאה’ ,הזז את הסמן לתווים הרצויים והקש על בחר .התווים שנבחרו יופיעו בחלק
העליון של המסך .לאחר שסיימת ,הזז את הסמן לסיום ולחץ על בחר.
ייתכן שיוצגו מסכים נוספים בנקודה זו ,אם המאפיין ‘שדות גמישים’ הוגדר על ידי מנהל הרשת
והתוכנה המתאימה הוטענה ל‑ .NGi Luminometerראה קטע  10שדות גמישים לקבלת מידע נוסף.
כדי לבצע ולאחסן מדידות חדשות ,השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי להדגיש את נקודות הבדיקה
הדרושות ולחץ על מדוד.
הסמל “►” משמעו ש’שם נקודת הבדיקה’ ארוך מדי מכדי להיות מוצג על המסך .ניתן להציג את שאר
החלקים של המאפיין ‘שם נקודת בדיקה’ על ידי לחיצה על הצד הימני של לחצן הבקרה של הסמן.
סוג הבדיקה שיש להשתמש בה עבור ‘נקודת הבדיקה’ שנבחרה מוצג מימין ל’שם נקודת הבדיקה’.
במקרה זה נדרש .)Surface ATP Test( ATP‑S
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Ward 1
New Results
Centre of overbed Ta► ATP-S
Test 1:
ReTest:
Top cot or side bed ► ATP-S
Test 1:
ReTest:
Wed 04 Jan 2012 10:09
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 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerיבצע לאחר מכן מחזור מדידה…

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

Measuring
Please Wait........

...ויציג את התוצאה .לחץ על אישור כדי לאשר ולאחסן את התוצאה.

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

52,827 RLU

X FAIL
OK

Wed 04 Jan 2012 10:09

הערה :אם נעשה ניסיון לבצע מדידה ללא בדיקה של  3M™ Clean‑Trace™ ATPבתא של ™3M™ Clean‑Trace
 ,NGi Luminometerתוצג הודעת שגיאה האומרת כי “לא אותרה דגימה” ויישמע צפצוף ברור כדי להודיע למשתמש שאין בדיקה בתא.

OK

התוצאה מאוחסנת כעת .הסמן יעבור לנקודת הבדיקה הבאה באופן אוטומטי ,או השתמש בלחצני הניווט
(▲ )▼/כדי להדגיש את נקודת הבדיקה הדרושה הבאה.
לחיצה על הלחצן ‘הקודם’ תביא ליציאה מהבדיקה.

Ward 1
New Results
Centre of overbed Ta► ATP-S
Test 1:
52,847 RLU X
ReTest:
Top cot or side bed rail
Test 1:
ReTest:
Wed 04 Jan 2012 10:09
Back
Measure

 5.03בדיקות חוזרות
ניתן לבצע בדיקה חוזרת של נקודת בדיקה שנכשלה בעבר בכל עת ,לאחר שנעשתה פעולת תיקון .בחר
את נקודת הבדיקה המתאימה כמוצג לעיל ובצע את המדידה.
שים לב שמסך המדידה מציג כעת את המילים בדיקה חוזרת.

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface
ReTest

Measuring

Please Wait........

התוצאה החדשה מאוחסנת באזור בדיקה חוזרת של המסך .הפעם הבדיקה עברה.
ניתן לבדוק מחדש את הנקודה כמה פעמים עד להשגת תוצאה עוברת .המסך יציג את הבדיקה הראשונה
בלבד ואת הבדיקה החוזרת העדכנית ביותר ,אך כל הבדיקות החוזרות נשמרות בפועל.

Ward 1
New Results
Centre of overbed Ta► ATP-S
Test 1:
52,847 RLU X
ReTest:
108 RLU 
Top cot or side bed ► ATP-S
Test 1:
ReTest:
Wed 04 Jan 2012 10:09
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הערה :ניתן לצאת מסדרה של תוצאות ולפתוח אותה מחדש בשלב מאוחר יותר .לדוגמה ,אם לא כל המדידות בוצעו באותו הזמן ,או אם יש צורך לחזור לערכת
תוצאות מסוימת לביצוע בדיקות חוזרות ,ייתכן שיהיה צורך לחזור לערכה בלתי גמורה של תוצאות כדי לאסוף נתונים נוספים.
 5.04ערכות תוצאה חלקיות
ערכת תוצאה חלקית היא ערכת תוצאה שלא נלקחו ממנה מידות כנגד נקודת הבדיקה שלה.
אם אתה אוסף מדידות או בדיקות חוזרות ומחליט לצאת מערכת התוצאה (על ידי לחיצה על
הקודם) ,ואין מדידות כנגד כל נקודות הבדיקה (כלומר זו ערכת תוצאה חלקית) ,המסך תוצאות לא
שלמות יוצג.
אם אתה בוחר בכן בפעם הבאה שתסנכרן את ערכת התוצאה היא תועלה לשרת ותוסר
מה‑.NGi Luminometer
אם אתה בוחר בכן בפעם הבאה שתסנכרן את ערכת התוצאה היא תועלה לשרת ותוסר
מה‑ .NGi Luminometerלאחר הסנכרון ,ערכת התוצאה תישמר על ה‑ ,NGi Luminometerכך שתוכל
להמשיך לקבל מדידות ובדיקות חוזרות.
 5.05סקירת תוצאות
ניתן לסקור ולבדוק תוצאות קודמות.
מתוך התפריט הראשי ,השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי להדגיש את ‘סקור תוצאות’ ולחץ על
הלחצן בחר.

INCOMPLETE RESULTS
Ward1
New Results
- Test Points: 3
- Measurements: 2
?Mark results as Complete
Yes
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תוצג לך רשימה של תוכניות דגימה המאוחסנות
ב‑ .3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerהשתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי להדגיש את התוכנית
לבדיקה ולחץ על בחר.

REVIEW RESULTS
↴Result Sets
1
0
0
0

Ward1
Ward2
Ward3
Ward4
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השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי להדגיש את ערכת התוצאה הדרושה לסקירה ולחץ על בחר.

●
●
●
●
◒

Ward 1

02
09:25:11
02
13:47:02
02
09:05:44
02
08:55:17
02
14:30:22
◒
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22
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הסמלים הבאים יופיעו אל מול ערכות התוצאה הקיימות:
נלקחו מדידות מכל נקודות הבדיקה שבתוכנית הדגימות.
נלקחו מדידות מחלק מנקודות הבדיקה שבתוכנית הדגימות .מדידות אלה לא יועלו בפעם הבאה שיבוצע סינכרון ל‑.NGi Luminometer
נלקחו מדידות מחלק מנקודות הבדיקה שבתוכנית הדגימות וערכת התוצאה סומנה כ’הושלמה’ .מדידות אלה יועלו בפעם הבאה שיבוצע סינכרון ל‑.NGi
Ward 1
המסך יציג כעת את כל התוצאות של ערכת התוצאות .השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי
21 Oct 02
09:05:44
לגלול בתוצאות.

T R
Test Point: Centre
Centre of overbed table  
 Top cot or side bed rail ! Floor Under patients bed X
Bed Comms unit keyboard X 
Top Bedside cabinet
X X
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לחץ על בחר כדי להציג את נקודת הבדיקה לעומק.
גלול מטה כדי להציג ‘בדיקות חוזרות’.
אם התקבל שם משתמש ,המשתמש שמדד או ביצע בדיקה חוזרת יוצג על המסך.

Ward 1
21 Oct 02
09:05:44
Bed Comms unit keyboard
ATP-Surface
Result:
4112 RLU 
22 Oct 02, 13:52:11
UserName
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 6.0תפריט ‘הגדרה’
 6.01מה מאפשר תפריט ‘הגדרה’
 6.02כיצד למצוא את תפריט ‘הגדרה’
 6.03הגדרת תבנית תאריך
 6.04הגדרת התאריך
 6.05הגדרת השעה
 6.06הגדרת השפה
 6.07ביצוע בדיקה עצמית
 6.08הגדרת פרק זמן להפעלת תאורה אחורית

 6.01מה מאפשר תפריט ‘הגדרה’
תפריט ‘הגדרה’ מאפשר:
•לעצב את התאריך כמוצג להלן ולעצב את השעה לשעון של  12/24שעות
•להגדיר את השעה והתאריך הנוכחיים
•לשנות את השפה המוצגת
•לבדוק אם המכשיר פועל במסגרת גבולות הכיול
•להגדיר את פרק הזמן להפעלת תאורה אחורית של הצג
 6.02כיצד למצוא את תפריט ‘הגדרה’
מתוך התפריט הראשי ,השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי לבחור בתפריט הגדרה ולחץ על בחר.

MAIN MENU
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
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תפריט הגדרה גלוי כעת.

SETUP MENU
Date & Time
Language
Self–check
Backlight Timeout
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 6.03הגדרת תבנית תאריך
בתפריט הגדרה ,השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי לבחור תאריך ושעה ולחץ על הלחצן בחר.
תפריט    גלוי כעת.
תבניות התאריך לבחירה הן:
DOW D M Yלדוגמה רביעי  04בינואר 12:31 2012
DOW D M Yלדוגמה רביעי  04בינואר 12:31 2012
 Y M D DOWלדוגמה  04בינואר  2012רביעי 12:31
השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי לבחור תבנית תאריך ולחץ על הלחצן שינוי שוב ושוב עד להצגת
התבנית הדרושה.
לחץ על הלחצן הקודם כדי לחזור לתפריט הגדרה או השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי לבחור פריט
אחר בתפריט תאריך ושעה.

DATE & TIME
Set Date
04-Jan-12
Set Time
14:28:56
Date Format
DOW D M Y

Wed 04 Jan 2012 10:09
Back
Select

 6.04הגדרת התאריך
בתפריט הגדרה ,השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי לבחור תאריך ושעה ולחץ על הלחצן בחר.
תפריט תאריך ושעה גלוי כעת .בתפריט תאריך ושעה ,השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי לבחור
הגדר תאריך .היום מודגש רק לאחר לחיצה על לחצן הפונקציה ‘בחר’ .השתמש בלחצני הניווט
(▲ )▼/כדי לשנות את האפשרות יום עד למציאת האפשרות המתאימה .לחץ על הלחצן אישור.
כעת תודגש האפשרות ‘חודש’ בצג .הגדר את האפשרות חודש באמצעות לחצני הניווט (▲)▼/
ולאחר מכן לחץ על אישור.
כעת תודגש האפשרות שנה בצג .הגדר את האפשרות שנה באמצעות לחצני הניווט (▲ )▼/ולאחר מכן
לחץ על אישור.
כעת השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי לבחור פריט אחר בתפריט תאריך ושעה או לחץ על הקודם
כדי לחזור לתפריט הגדרה.
 6.05הגדרת השעה
בתפריט הגדרה ,השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי לבחור תאריך ושעה ולחץ על הלחצן בחר.
תפריט תאריך ושעה גלוי כעת .בתפריט תאריך ושעה ,השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי לבחור
הגדר שעה ולחץ על בחר והאפשרות שעות תודגש בצג .השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי לשנות
את האפשרות שעה עד למציאת האפשרות המתאימה .לחץ על הלחצן אישור.
כעת תודגש האפשרות ‘דקות’ בצג .הגדר את האפשרות ‘דקות’ באמצעות לחצני הניווט (▲)▼/
ולאחר מכן לחץ על אישור.
כעת תודגש האפשרות ‘שניות’ בצג .הגדר את האפשרות ‘שניות’ באמצעות לחצני הניווט (▲)▼/
ולאחר מכן לחץ על אישור.
השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי לבחור פריט אחר בתפריט תאריך ושעה או לחץ על הקודם כדי
לחזור לתפריט הגדרה.
הערה :יתבצע תיקון אוטומטי לתאריך ולשעה בכל פעם ש‑ NGiיסונכרן.
 6.06הגדרת השפה
פנה למפיץ המקומי לקבלת הרשימה הנוכחית של השפות הזמינות.
בתפריט הגדרה ,השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי לבחור שפה ולחץ על הלחצן בחר.

DATE & TIME
Set Date
04-Jan-12
Set Time
14:28:56
Date Format
DOW D M Y
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DATE & TIME
Set Date
04-Jan-12
Set Time
14:28:56
Date Format
DOW D M Y
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SETUP MENU
Date & Time
Language
Self–check
Backlight Timeout
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תפריט שפה גלוי כעת.
השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי לבחור את השפה הדרושה .לחץ על אחד מלחצני האישור כדי
לחזור לתפריט הגדרה.
הערה :השפה משתנה באופן אוטומטי כאשר לחצני הניווט (▲ )▼/בוחרים שפה שונה.

Language
English
Francais
Espanol
Portugues
Deutsch
Italiano
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 6.07ביצוע בדיקה עצמית
הבדיקה העצמית מבצעת קריאת רקע ובדיקת כיול .לפני הבחירה באפשרות ‘בדיקה עצמית’ ,ודא שתא הדגימה ריק ,שמכסה התא סגור ושהמכשיר שהה
בטמפרטורה יציבה למשך  15דקות לפחות.
בתפריט הגדרה ,השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי לבחור בדיקה עצמית.
SETUP MENU
Date & Time
Language
Self–check
Backlight Timeout
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לחץ על בחר כדי להתחיל בבדיקה העצמית .במסך יוצגו המילים מבצע בדיקה עצמית וסרגל התקדמות.
Performing Self–check
Please Wait........

אם המכשיר מתפקד במסגרת גבולות הכיול וקריאת הרקע מציגה תוצאה מתקבלת ,תוצג המילה עבר.
Performing Self Check
PASS

OK



Wed 04 Jan 2012 10:09

OK

אם המכשיר אינו מתפקד במסגרת גבולות הכיול ,יוצג אחד משלושת המסכים הבאים .במקרה זה ,אין להשתמש במכשיר הואיל ותיתכן פגיעה בביצועיו .פנה
ל‑ 3Mאו למפיץ  3Mמקומי לקבלת שירות וכיול.
בדיקת כיול נכשלה

SELF CHECK
– Calibration Required
Please contact nearest
Service Centre

OK

בדיקת רקע נכשלה

Wed 04 Jan 2012 10:09

OK

SELF CHECK
High Background:
1,047 RLU

OK

בדיקת כיול נכשלה.
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OK

SELF CHECK
High Background:
1,047 RLU
– Calibration Required
Please contact nearest
Service Centre

OK
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OK

 6.08הגדרת פרק זמן להפעלת תאורה אחורית
הצג של  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerכולל תאורה אחורית לשיפור הראות בחושך או בתנאי תאורה עמומה .ניתן להגדיר שהתאורה האחורית
תהיה כבויה באופן קבוע ,מופעלת באופן קבוע ,או מופעלת למשך מרווח זמן מוגדר מראש שלאחריו היא תכבה .לחיצה על כל לחצן מפעילה מחדש את מרווח
הזמן של התאורה האחורית .ניתן להגדיר את פרק הזמן ל‑ 5עד  60שניות במרווחים של  5שניות .יש לציין שהמכשיר צורך יותר חשמל כאשר התאורה
האחורית מופעלת.
בתנאי תאורה רגילים ,אין צורך להשתמש בתאורה אחורית.
אם התאורה האחורית אינה נחוצה ,הגדר את פרק הזמן להפעלת תאורה אחורית למצב כבוי באופן
SETUP MENU
Date & Time
קבוע לקבלת אורך מרבי של חיי הסוללה .כברירת מחדל ,פרק הזמן להפעלת תאורה אחורית מוגדר
Language
ל‑ 15שניות.
Self–check
בתפריט הגדרה ,השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי לבחור פרק זמן להפעלת תאורה אחורית.
Backlight Timeout
בחר את פרק הזמן הרצוי באמצעות לחצני הניווט )▼/▲(.
לבחור
כדי
הניווט (▲)▼/
בלחצני
השתמש
לחץ על הלחצן הקודם כדי לחזור לתפריט הראשי או
◄
15
► Change
פריט אחר בתפריט הגדרה.
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 7.0סינכרון NGi
 7.01מהו סינכרוןNGi
 7.02כיצד לבצע סינכרון NGi

 7.01מהו סינכרון NGi
האפשרות ‘סינכרון’ מאפשרת העברה של תוצאות המאוחסנות ב‑3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer
תוכנת  3M™ Clean‑Trace™ Onlineוהורדה של תוכניות דגימות מתוכנת3M™ Clean‑Trace™ Online
ל .‑Clean‑Trace NGi luminometerכדי לבצע ‘העלאת תוצאות’ ,יש לחבר את3M™ Clean‑Trace™ NGi
Luminometerבאמצעות כבל  USBאו תחנת עגינה של 3M™ Clean‑Trace™למחשב ,שבו מותקן מנהל ההתקן של תוכנת  3M™ Clean‑Trace™ Online.מנהל
ההתקן של תוכנת  3M™ Clean‑Trace™ Onlineמאפשר לנהל תקשורת בין  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerלתוכנת  3M™ Clean‑Trace™ Online.עיין
במדריך למשתמש של תוכנת  3M™ Clean‑Trace™ Onlineלקבלת מידע נוסף.
הערה :סמל  USBיופיע במסך של 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerרק כשהוא מחובר לתוכנת
3M™ Clean‑Trace™ Onlineבאמצעות כבל  USBאו תחנת עגינה.
 7.02כיצד לבצע סינכרון NGi
כדי להתחיל בתהליך הסינכרון עליך ללחוץ לחיצה ימנית על הסמל  3M Synchronisation Managerשבמגש המערכת של המחשב ולבחור פתח את
.
3M Synchronisation Manager
אם אין באפשרותך למצוא את הסמל במגש המערכת ,הפעל את  3M Synchronisation Managerעל ידי מעבר אל
התחל\כל התוכניות\   3M NGi Sync. \3M CleanTrace Hygiene Management Solution
לאחר מכן עליך ללחוץ על הלחצן סינכרון שבחלק התחתון של המסך .3M Synchronisation Manager

לאחר מכן תתבקש להזין את שם המשתמש ואת הסיסמה .לאחר שהזנת אותם ,לחץ על אישור.
3M Synchronisation Managerיאמת את שם המשתמש ואת הסיסמה.

אם שם המשתמש והסיסמה אינם נכונים ,תוצג הודעה הכניסה נכשלה.
הזן מחדש את שם המשתמש והסיסמה ונסה שוב.

 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerיתחיל לתקשר עם התוכנה .3M™ Clean‑Trace™ Online
המסך שכנגד יוצג ב‑.NGi
Data Synchronisation
In Progress

בסיום הסינכרון המוצלח ,תופיע ההודעה ‘הסינכרון הושלם’ ב‑ .NGiהתוצאות המאוחסנות יועלו לתוכנת
 3M™ Clean‑Trace™ Onlineויוסרו* מ‑ .3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerשינויים בתוכניות
הדגימות יעודכנו 3M™ Clean‑Trace™ NGi
ב‑ .Luminometerבחר ‘אישור’ כדי לחזור לתפריט הראשי.

Synchronisation complete

OK
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OK

*הערה :ערכות תוצאה חלקיות שאינן מסומנות כהושלמו לא יועלו לשרת או יוסרו מ‑ .NGiעיין בסעיף
 5.04ערכות תוצאה חלקיות לקבלת מידע נוסף.
אם אתה נתקל בבעיה במהלך שלב הסינכרון ,עיין בסעיף ‘פתרון בעיות’ של מדריך הוראות זה או במדריך למשתמש של תוכנת .3M™ Clean‑Trace™ Online
 8.0ניהול ארגונים מרובים
אם יש לך גישה ליותר מארגון אחד ,במהלך הסינכרון תתבקש לציין אילו מהארגונים ברצונך להוריד
ל‑ .NGiאם תוריד יותר מארגון אחד ,פריט תפריט שינוי ארגון חדש יופיע בתפריט הראשי והארגון
שאתה משתמש בו כעת יופיע בחלק העליון של מסך התפריט הראשי.

Organisation1
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
Change Organisation
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בחירה בשינוי ארגון יציג מסך שמפרט את הארגונים הנמצאים
ב‑ .NGiכדי לבחור ארגון ,גלול אל ארגון ולחץ על בחר.

SELECT ORGANISATION
Organisation1
Organisation2
Organisation3
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כאשר אתה משנה ארגונים ,ה‑ NGiמציג מידע עבור אותו ארגון בלבד .עם זאת ,מידע שהתקבל מארגונים אחרים עדיין מאוחסן בזיכרון של  NGiוחזרה
לארגונים אלה תהפוך את המידע שאוחסן לזמין עבורך לשימוש.

 9.0דגימה מתוכננת
 9.01שימוש בדגימה מתוכננת
 9.02בדיקות חוזרות
 9.03ערכות תוצאה חלקיות
 9.04הקצאה מחדש של תזמונים

דגימה מתוכננת מאפשרת לך לציין את התדירות שבה יש לבצע מדידות במיקום מסוים ולציין באופן אופציונלי מי אמור לבצע את המדידות .אם מערכת
הדגימה המתוכננת מוגדרת לאתר אינטרנט ,כאשר אתה מסנכרן ,נתוני הדגימה המתוכננת יועלו ל‑.NGi
עיין בקובץ העזרה של תוכנת  3M™ Clean‑Trace™ Onlineלקבלת מידע נוסף על הגדרת המערכת לדגימה מתוכננת.
 9.01שימוש בדגימה מתוכננת
אם נתוני הדגימה המתוכננת הועלו ל‑ ,NGiתראה אפשרות חדשה של דגימה מתוכננת בתפריט הראשי.

Organisation1
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
Scheduled Sampling
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כאשר תבחר דגימה מתכוננת ייתכן שתתבקש להזדהות בפני ה‑.NGi
אם תתבקש להזדהות ,תראה מסך שמאפשר לך לבחור את שם המשתמש.

SELECT USER
User 1
User 2
User 3
><No User Name

Wed 04 Jan 2012 10:09

אם מנהל הרשת שלך אפשר זאת ,ייתכן שתהיה אפשרות של <ללא שם משתמש> בתחתית רשימת השמות.
אם תבחר באפשרות זו ,תיכנס באופן אנונימי ותוכל לראות רק תזמונים שלא הוקצו למשתמש מסוים.
אם תבחר בשם משתמש אחר ולא ב<ללא שם משתמש> ייתכן שתתבקש להזין  PINבן  4ספרות .אם
אינך יודע מהו ה‑ PINשלך ,התחבר לאתר האינטרנט ועבור אל החשבון שלי כדי להציג או לשנות את
 PINהמשתמש של .NGi

Enter PIN
←

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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רשימת תזמונים תוצג באופן הבא:
•אם מנהל הרשת החליט שלא להוריד שמות משתמש ל‑ ,NGiכל התזמונים ב‑ NGiיוצגו.
•אם משתמש בחר תזמונים עבור אותו משתמש שיוצגו יחד עם תזמונים שלא הוקצו.
•אם נבחרה האפשרות <ללא שם משתמש> רק תזמונים שלא הוקצו יוצגו.
משתמש מחובר

תאריכי התזמונים

Scheduled Sampling PM0

סמל סטטוס (ראה בהמשך את
הגדרת הסמלים)

תזמון עבור  Ward 1שלא
הוקצה למשתמש.
לא הוגדרה שעת התחלה.

2012 Jan 04 Wed
Ward1
O
09:00 PM0 Ward2
◒

2012 Jan 05 Thu
O
Ward1
O
09:00 PM0 Ward2
2012 Jan 06 Fri
Wed 04 Jan 2012 10:09
Back
Select

תזמון עבור  Ward 2שהוקצה
למשתמש .PMO
 09:00שעת התחלה שצוינה.

במקרה זה ,משתמש  PMOהתחבר והמסך מציג תזמונים עבור משתמש  PMOיחד עם תזמונים שלא הוקצו.
הערה :אם עליך למצוא את שם המשתמש המלא עבור שם משתמש בעל  3תווים המוצג על המסך (כגון , )PMOהתחבר לאתר האינטרנט והצג את
רשומות החשבון.
המסך יציג תזמונים למשך כמה ימים (מספר הימים המדויק מצוין בסעיף הארגון שלי של אתר האינטרנט) אך תוכל לקבל רק מדידות כנגד תזמונים שהם
להיום או עבור תאריכים היסטוריים.
אם תנסה לעבד תזמון להיום שעבורו כבר הוגדרה שעה ,ושעה זו טרם עברה ,תקבל אזהרה ,אך תוכל לאסוף מדידות כנגד התזמון.
סמלי סטטוס:
לא נלקחו מדידות כנגד התזמון.
נלקחו מדידות כנגד כל נקודות הבדיקה בתזמון.
נלקחו מדידות מחלק מנקודות הבדיקה שבתזמון .מדידות אלה לא יועלו בפעם הבאה שיבוצע סינכרון ל‑.NGi
נלקחו מדידות מחלק מנקודות הבדיקה שבתזמון והוא סומן כ’הושלם’ .מדידות אלה יועלו בפעם הבאה שיבוצע סינכרון ל‑.NGi
כאשר אתה בוחר תזמון ,תראה רשימה של נקודות בדיקה.
בנקודה זו ייתכן שתתבקש להזין תווית תוצאה אם מנהל הרשת איפשר תכונה זו בקטע הארגון שלי.
RESULT LABEL
זהו שדה טקסט חופשי שניתן להשתמש בו כדי לקבל מידע נוסף אודות המדידות שעליך לקחת .ניתן
להשתמש במזהה זה בדוחות שהופקו על ידי אתר האינטרנט.
Done
כדי להזין תווית תוצאה ,הזז את הסמן לתווים הרצויים והקש על בחר .התווים שנבחרו יופיעו בחלק
@ A B C D E F G H I J K L M
העליון של המסך .לאחר שסיימת ,הזז את הסמן לסיום ולחץ על בחר.
N O P Q R S T U V W X Y Z .
והתוכנה
הרשת
מנהל
ידי
על
הוגדר
ייתכן שיוצגו מסכים נוספים בנקודה זו ,אם המאפיין שדות גמישים
! a b c d e f g h i j k l m
נוסף.
מידע
המתאימה הוטענה ל‑ .NGiעיין בסעיף  10שדות גמישים לקבלת
n o p q r s t u v w x y z $
Wed 04 Jan 2012 10:09
כדי לבצע ולאחסן מדידות חדשות ,השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי להדגיש את נקודות הבדיקה
Cancel
Select
הדרושות ולחץ על מדוד.
שאר
את
להציג
ניתן
המסך.
על
מוצג
להיות
מכדי
מדי
ארוך
הבדיקה
נקודת
הסמל ► משמעו ששם
Ward 1
Wed 04 Jan 2012 10:04
החלקים של המאפיין ‘שם נקודת בדיקה’ על ידי לחיצה על הצד הימני של לחצן הבקרה של הסמן.
Centre of overbed Ta► ATP-S
סוג הבדיקה שיש להשתמש בה עבור ‘נקודת הבדיקה’ שנבחרה מוצג מימין ל’שם נקודת הבדיקה’.
Test 1:
במקרה זה נדרש ).ATP‑S (Surface ATP Test
ReTest:
Top cot or side bed ► ATP-S
Test 1:
ReTest:
Wed 04 Jan 2012 10:09
Back
Measure

 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerיבצע לאחר מכן מחזור מדידה…

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

Measuring
Please Wait........

...ויציג את התוצאה .לחץ על אישור כדי לאשר ולאחסן את התוצאה.

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

52,827 RLU

X FAIL
OK

Wed 04 Jan 2012 10:09

OK

הערה :אם נעשה ניסיון לבצע מדידה ללא בדיקה של  3M™ Clean‑Trace™ ATPבתא של  ,3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerתוצג הודעת שגיאה
האומרת כי “לא אותרה דגימה” ויישמע צפצוף ברור כדי להודיע למשתמש שאין בדיקה בתא.
התוצאה מאוחסנת כעת .הסמן יעבור לנקודת הבדיקה הבאה באופן אוטומטי ,או השתמש בלחצני הניווט
Ward 1
Wed 04 Jan 2012 10:04
(▲ )▼/כדי להדגיש את נקודת הבדיקה הדרושה הבאה.
Centre of overbed Ta► ATP-S
לחיצה על הלחצן ‘הקודם’ תביא ליציאה מהבדיקה.

52,847 RLU X
Test 1:
ReTest:
Top cot or side bed rail
Test 1:
ReTest:
Wed 04 Jan 2012 10:09
Back
Measure

 9.02בדיקות חוזרות
ניתן לבצע בדיקה חוזרת של נקודת בדיקה שנכשלה בעבר בכל עת ,לאחר שנעשתה פעולת תיקון .בחר
את נקודת הבדיקה המתאימה כמוצג לעיל ובצע את המדידה.
שים לב שמסך המדידה מציג כעת את המילים בדיקה חוזרת.

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface
ReTest

Measuring

Please Wait........

התוצאה החדשה מאוחסנת באזור בדיקה חוזרת של המסך .הפעם הבדיקה עברה.
ניתן לבדוק מחדש את הנקודה כמה פעמים עד להשגת תוצאה עוברת .המסך יציג את הבדיקה הראשונה
בלבד ואת הבדיקה החוזרת העדכנית ביותר ,אך כל הבדיקות החוזרות הקודמות נשמרות בפועל.
הערה :ניתן לצאת מסדרה של תוצאות ולפתוח אותה מחדש בשלב מאוחר יותר .לדוגמה ,אם לא כל
המדידות בוצעו באותו הזמן ,או אם יש צורך לחזור לערכת תוצאות מסוימת לביצוע בדיקות חוזרות,
ייתכן שיהיה צורך לחזור לערכה בלתי גמורה של תוצאות כדי לאסוף נתונים נוספים.

Ward 1
Wed 04 Jan 2012 10:04
Centre of overbed Ta► ATP-S
52,847 RLU X
Test 1:
108 RLU 
ReTest:
Top cot or side bed ► ATP-S
Test 1:
ReTest:
Wed 04 Jan 2012 10:09
Back
Measure

 9.03ערכות תוצאה חלקיות
ערכת תוצאה חלקית היא ערכת תוצאה שלא נלקחו ממנה מדידות כנגד נקודת הבדיקה שלה.
אם אתה אוסף מדידות או בדיקות חוזרות ומחליט לצאת מערכת התוצאה (על ידי לחיצה על הקודם),
ואין מדידות כנגד כל נקודות הבדיקה (כלומר זו ערכת תוצאה חלקית) ,המסך תוצאות לא שלמות יוצג.
אם אתה בוחר בכן ,בפעם הבאה שתסנכרן את ערכת התוצאה היא תועלה לשרת ותוסר מה‑.NGi
אם אתה בוחר בלא ,בפעם הבאה שתסנכרן את ערכת התוצאה היא לא תועלה לשרת לאחר הסינכרון,
ערכת התוצאה תישמר על ה‑ ,NGiכך שתוכל להמשיך לאסוף מדידות ובדיקות חוזרות.
 9.04הקצאה מחדש של תזמונים
אם מנהל הרשת איפשר להקצות מחדש תזמונים על ה‑) NGiראה מסך הארגון שלי) ואם התזמונים
הועלו ל‑ ,NGiתראה פריט תפריט נוסף הקצאת תזמון בתפריט הראשי.

INCOMPLETE RESULTS
Ward1
Wed 04 Jan 2012 10:04
- Test Points: 3
- Measurements: 2
?Mark results as Complete
Yes

Wed 04 Jan 2012 10:09

No

MAIN MENU
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
Scheduled Sampling
Schedule Assignment
Wed 04 Jan 2012 10:09
Select

בחירת הקצאת תזמון תציג רשימה של תזמונים ואת ההקצאות הנוכחיות שלהם.

ASSIGN SCHEDULE
2012 Jan 04 Wed
Ward1
O
09:00 PM0 Ward2
◒

2012 Jan 05 Thu
Ward1
O
09:00 PM0 Ward2
O
2012 Jan 06 Fri
Wed 04 Jan 2012 10:09
Back
Select

גלילה לתזמון ולחיצה על בחר תאפשר לך לבצע אחת משתי פעולות:
•אם התזמון מוקצה כעת למשתמש ,תוכל לבטל את הקצאתו.
•אם התזמון אינו מוקצה כעת למשתמש ,תוכל להקצות אותו למשתמש.
הערה :אם תזמון מוקצה כעת למשתמש וברצונך להקצות אותו למשתמש אחר ,בטל את הקצאת התזמון ולאחר מכן הקצה אותו למשתמש חדש.
בחירת תזמון שמוקצה כעת למשתמש תציג מסך אישור .בחירה ב’כן’ תבטל את הקצאת התזמון
למשתמש זה.

Remove Assignment
2012 Jan 04 Wed
Ward1
Remove schedule assignment for
?User Name
Wed 04 Jan 2012 10:09
Cancel
Yes

בחירת תזמון שאינו מוקצה כעת ,תציג רשימת שמות .בחר שם ולחץ על בחר כדי להקצות
תזמון למשתמש.

ASSIGN USER TO SCHEDULE
2012 Jan 04 Wed
Ward1
Username1
UN1
Username2
UN2
Username3
UN3
Username4
UN4
Username5
UN5
Wed 04 Jan 2012 10:09
Back
Select

 10.0שדות גמישים
 10.01יצירת ערכת תוצאה חדשה
 10.02עדכון ערכת תוצאה קיימת

ייתכן שיוצגו מסכים נוספים בזמן תהליך המדידה ,אם המאפיין שדות גמישים הוגדר על ידי מנהל הרשת והתוכנה המתאימה הוטענה ל‑.NGi
המאפיין ‘שדות גמישים’ מאפשר לתייג מדידות עם נתוני זיהוי נוספים שמעניקים לדוחות חשיבות רבה יותר .לדוגמה ,ייתכן שתרצה לקבל את פתרון הניקוי
שבו נעשה שימוש או את שם המנקה שניקה את האזור שנבדק.
אם המאפיין ‘שדות גמישים’ הופעל והוגדר ,תראה את המסכים הנוספים הבאים בעת יצירת ערכת תוצאה חדשה או בעת עדכון של ערכת תוצאה קיימת.
 10.01יצירת ערכת תוצאה חדשה
בעת יצירת ערכת תוצאה חדשה ,יוצג מסך עם המאפיין ‘שדות גמישים’ וערכי ברירת המחדל שלו.
ייתכן שלחלק מהשדות אין ערך ברירת מחדל.
כדי לשמור על ערכי ברירת המחדל ,השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי להדגיש את האפשרות קבל
ערכים ולחץ על בחר .פעולה זו תעביר אותך לתהליך המדידה.

Flexible Field Value
1 Name
2 Name
3 Name
Value
2012 10:09
Select

כדי לשנות את ערכי השדות הגמישים ,השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי להדגיש ערך ולחץ על
בחר .הם יציגו מסך שבו ניתן לשנות את הערך הנבחר של השדה הגמיש .ערך ברירת המחדל ייבחר
באופן אוטומטי .השתמש בלחצני הניווט (▲ )▼/כדי לבחור בערך הדרוש .אם השדה ריק ,הערך
<ללא> יוצג בסוף רשימת הערכים .לאחר שבחרת בערך הדרוש ,לחץ על בחר.

Flexible Field
Value
Flexible Field
Value
Flexible Field
Value
Accept
Wed 04 Jan
Back

Change Flexible Field Name
Value11
Value12
Value13
Value14
Value15
Value16
><None
Wed 04 Jan 2012 10:09
Cancel
Select

 10.02עדכון ערכת תוצאה קיימת
בעת בחירת ערכת תוצאה קיימת ,מסך ערכי השדות הגמישים מוצג שוב .תהליך השינוי או הקבלה של ערכי השדות הגמישים דומה ליצירת ערכת
תוצאה חדשה.
 11.0הנחיות למשתמש
אזהרה :אל תבצע פעולות תחזוקה ב‑ ,3M™ Clean‑Trace™ Luminometerבתחנת העגינה או בספק המתח .פנה לצוות שירות מורשה של  3Mבלבד.
אזהרה :אל תשתמש ב‑ 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerאו בספק המתח אם המארז שבור.
אזהרה :אל תשתמש בספק מתח אחר פרט לזה שצוין על‑ידי .3M
 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer1.1נועד להיות עמיד וקל לשימוש ,אך עדיין מדובר במכשיר רגיש שיש לטפל בו בזהירות.
2.2יש לוודא שתא הדגימה סגור או מכוסה באמצעות המכסה בין הקריאות.
3.3הקפד לא לזהם את החלק הפנימי של התא על‑ידי דליפת נוזל דגימה או הכנסת דגימה מבלי להחזיר אותה למכשיר.
4.4הסר תמיד את הדגימה לפני ההעברה למצב כבוי.
5.5העבר תמיד למצב כבוי לאחר השימוש.
6.6יש לאחסן ערכות בדיקה של חומרים מגיבים ולהשתמש בהן בהתאם להוראות שמופיעות על הערכות.
7.7השתמש רק בחומרים מגיבים שסיפקו  3Mאו מפיץ  3Mמקומי בלבד.
8.8התוצאות אינן תלויות בכל הנוגע לטווח טמפרטורה שבין  .15‑25°Cניתן יהיה לראות קריאה נמוכה יותר בטמפרטורות שמתחת ל‑ .15°Cעם זאת ,אם
הבדיקות מבוצעות תמיד בטמפרטורה הנמוכה יותר ,ניתן להשיג תוצאות עקביות.
9.9תא הדגימה נועד למנוע גישה של תאורה סובבת במהלך המדידה ,אך המכשיר כולל גלאי רגיש במיוחד ולכן יש לנקוט משנה זהירות .מוטב להימנע
מהשימוש במכשיר תחת אור שמש בהיר וישיר.
1010אל תשאיר את  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerבמקום שחשוף לקיטור ,לחות גבוהה ,אבק או תנודות.
1111הוצא את הסוללות כשידוע לך ש‑ 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerלא יהיה בשימוש לאורך זמן.
1212קרא את ההוראות על‑גבי ערכת הבדיקה לקבלת המידע המלא הספציפי לסוג הבדיקה.

 12.0טיפול ב‑3M™ CLEAN‑TRACE™ NGi LUMINOMETER
 12.01ניקוי
 12.02טמפרטורות
 12.03הנחיות לשימוש בסוללה

 12.01ניקוי
יש לנגב את המשטחים החיצוניים של המכשיר באמצעות מטלית לחה ולאחר מכן לייבש אותו.
 12.02טמפרטורות
הימנע מאחסון המכשיר בטמפרטורות נמוכות מ‑ 4°Cאו גבוהות מ‑ .40°Cבטמפרטורות נמוכות ,עלול להתרחש עיבוי .יש לאפשר למכשיר להתחמם
לטמפרטורת החדר לפני השימוש ויש לייבש את המשטחים החיצוניים שלו בעזרת מטלית או ממחטת נייר.
 12.03הנחיות לשימוש בסוללה
אלו שיטות העבודה המומלצות לשימוש בסוללה של  ,3M™ Clean-Trace™ NGi Luminometerשנועדו להאריך את חיי הסוללה ולנצל את קיבולת המטען שלה
באופן מיטבי.
•הוצא את הסוללה כאשר ידוע לך ש 3M™ Clean-Trace™ NGi Luminometer-לא יהיה בשימוש לאורך זמן רב.
•לפני השימוש ב 3M™ Clean-Trace™ NGi Luminometer-עליך להטעין את הסוללה במלואה במשך שעתיים לפחות .הוראה זו חלה על סוללות
חדשות ועל סוללות חלופיות שמותקנות במכשירי .3M™ Clean-Trace™ NGi Luminometers
•במהלך פעילות רגילה ,קיבולת המטען של סוללת  Li-ionנטענת מדגם  3M NGLBP1מספיקה לשמונה שעות פעילות .כאשר יש צורך לטעון את
הסוללה ,מחוון מצב הסוללה מוצג ללא פסים .מצב זה מזוהה להלן כ .Flat-10%-אין צורך לרוקן את הסוללה לפני טעינתה עד למצב שבו לא
מוצגים פסים .ניתן לטעון את הסוללה באופן חלקי.

•לסוללה יש משך חיים צפוי ,והיא מתיישנת לאחר כל טעינה ופריקה .הסוללה נחלשת בהדרגה ככל שהיא מתיישנת ,ומתרוקנת במהירות הולכת
וגדלה .מסיבה זו ,ככל שהסוללה מתיישנת מחזורי הפעילות שלה ,שבתחילה נמשכו שמונה שעות ,הולכים וקטנים באופן הדרגתי.
•כאשר אתה מאחסן את הסוללה למשך יותר מחודש ,אחסן אותה ברמת טעינה של  .50%רמת הטעינה של הסוללה היא  20%-49%כאשר סמל
הסוללה מראה שני פסים ,ו 50%-74%-כאשר מוצגים שלושה פסים .אין לאחסן סוללה שנפרקה במלואה ,מאחר שהיא עלולה לאבד את יכולת
הטעינה .אין לאחסן סוללה במצב טעינה מלאה ,מאחר שבהמשך היא עלולה לאבד את היכולת להיטען באופן מלא.
•אין להרטיב את ה 3M™ Clean-Trace™ NGi Luminometer-או את הסוללה ,או לטבול אותם בנוזלים כלשהם.
•אין לשאת את הסוללה בכיס ,בארנקים/תיקי צד או במיקומים אחרים שבהם היא עלולה לבוא במגע עם חפצים מתכתיים.
•אין לחשוף את הסוללה לאור שמש ישיר ,ואין לאחסן את הסוללה באור שמש ישיר ,בתנאי חום קיצוניים (60ºC [ ,)]140ºFבסביבות עם לחות
גבוהה או בסביבות שבהן הסוללה חשופה לקורוזיה.
•אין לגרום לפגיעה פיזית בסוללה ,להכות בה או להשליך אותה.
•אין לנקב את מארז הסוללה או לשבור אותו .אין לפרק את הסוללה.
•הרחק את הסוללה מהישג ידם של ילדים.
•אין לטעון את הסוללה בסמוך למקור חום או בתנאי חום קיצוניים (למעלה מ.)45ºC-
•אין להשתמש בסוללה אם היא מדיפה ריחות כלשהם ,מתחממת יתר על המידה ,מתעוותת או מחליפה צבעים .הרחק את הסוללה מלהבות אם נודף
ממנה ריח או אם דולפים ממנה חומרים כלשהם.
•במקרה של דליפה מהסוללה ,אם עיניך באו במגע עם נוזל סוללה עליך לשטוף את העיניים במים ולפנות לקבלת סיוע רפואי.
אנו ממליצים להחליף את הסוללה לאחר שהיתה בשימוש במשך שנתיים ,לאחר שנעשה בה שימוש שלא כיאות באחת מהדרכים המתוארות לעיל ,כאשר היא
מראה סימנים של התחממות יתר או כאשר צורתה מתחילה להתעוות.
עיין בעלון המידע החשוב של  3M™ Clean-Trace™ NG Luminometerושל  ,3M™ Clean-Trace™ NG Luminometer Docking Stationשכולל את הוראות
הבטיחות של סוללת הליתיום .צור קשר עם הנציג המקומי של  3Mבמידה ויש לך שאלות נוספות.

 13.0פתרון בעיות
 13.01כללי
 13.02מסכים המודיעים שהסוללה עומדת להתרוקן
 13.03מסכי שגיאת תקשורת
 13.04מסך של שגיאה עצמית
 13.05מסכי שגיאה אחרים
 13.06שינוי לא מכוון של הגדרת שפה

 13.01כללי
סעיף זה מיועד לסייע בפתרון בעיות שעלולות להופיע בעת השימוש ב‑.3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer
קבלת עצות מפורטות יותר ,פנה ל‑ 3Mאו למפיץ  3Mמקומי.
בעיה

הגורם לבעיה

פתרון

ההודעה ‘הסוללה עומדת להתרוקן’ מופיעה

יש לטעון את ערכת הסוללה.

העבר את המכשיר למצב כבוי .אל תמשיך
בביצוע מדידות אם מוצגת האזהרה הסוללה
עומדת להתרוקן .טען את הסוללה או חבר את
המכשיר לחשמל.

נתוני רקע גבוהים

)א) כניסת אור חיצוני.
)ב) הדגימה עדיין בתא.
)ג) התא הושאר פתוח לפרקי זמן ממושכים
בין הקריאות.
)ד) התא זוהם.
)ה) יש תקלה במכשיר.

)א) תא המדידה אינו סגור לגמרי .בדוק
שהתא סגור.
)ב) הוצא את הדגימה.
)ג) בדוק שוב שהתא סגור.
)ד) כבה את המכשיר .הנח לו לשעתיים ובדוק
שוב .אל תנסה לנקות את החלק הפנימי.
)ה) פנה ל‑ 3Mאו למפיץ  3Mמקומי.

אין תצוגה

)א) הסוללה התרוקנה לגמרי.
)ב) מגעי הסוללה מזוהמים.
)ג) יש תקלה במכשיר.

)א) טען את הסוללה.
)ב) הוצא את הסוללה ונקה את המגעים בעדינות
באמצעות מטלית נייר יבשה .אל תנקה
באמצעות חומרי ניקוי חזקים.
)ג) פנה ל‑ 3Mאו למפיץ  3Mמקומי.

תוצאה גבוהה של חומרים מגיבים בדגימת בקרה

)א) נתוני רקע גבוהים
)ב) זיהום של חומרים מגיבים או חומרים
מתכלים.

)א) ראה ‘נתוני רקע גבוהים’.
)ב) חזור על בדיקת הבקרה כדי לקבוע אם זהו
זיהום של בדיקה בודדת.אם הבעיה נמשכת,
פנה ל‑ 3Mאו למפיץ  3Mמקומי.

התוצאות נמוכות מהצפוי

)א) בעיה בדגימה  /בחומרים המגיבים.
)ב) יש תקלה במכשיר.

)א) ודא שהדגימה והחומרים המגיבים הוכנו
כראוי ,בהתאם להוראות שעל‑גבי ערכת
הבדיקה .בדוק באמצעות חומרים מגיבים
חדשים ודגימה חיובית ידועה כגון בדיקת
בקרה חיובית של .3M
)ב) פנה ל‑ 3Mאו למפיץ  3Mמקומי.

הערה :אור שמש או חשמל סטטי עלולים לגרום למבחנות הדגימות לפלוט אור ולספק קריאות גבוהות .ברוב המקרים ,קריאה חוזרת מיידית תהיה נמוכה
ב‑ 50%מהקריאה הראשונה .בקריאות החוזרות הבאות התוצאות ימשיכו לרדת עד שיגיעו לרמה הרגילה .הימנע מחשיפת מבחנות הדגימה לאור שמש בהיר
ומביצוע הבדיקה באור שמש בהיר.
 13.02מסכים המודיעים שהסוללה עומדת להתרוקן
לחץ על אישור כדי לחזור לתפריט הראשי ולהעביר את המכשיר למצב כבוי .אל תמשיך בביצוע
מדידות אם מוצגת האזהרה הסוללה עומדת להתרוקן .טען את הסוללה או חבר את המכשיר לחשמל.
!Battery Low

OK
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OK

 13.03מסכי שגיאת תקשורת
אם יש שגיאת תקשורת בין  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerלתוכנת  ,3M™ Clean‑Trace™ Onlineפעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך 3M
.Synchronisation Manager
ודא שנעשה שימוש באמצעי התקשורת המתאימים וכי המחברים ממוקמים כראוי 3M™ Clean‑Trace™ NGi
ב‑ Luminometerוביציאת המחשב .אם הבעיה נמשכת ,פנה ל‑ 3Mאו למפיץ  3Mמקומי.
 13.04מסך של שגיאת בדיקה עצמית
מסך זה מציג  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerשנכשל בבדיקת רקע או כיול .אל תשתמש
במכשיר לביצוע מדידות משום שהביצועים עלולים להיפגע .פנה ל‑ 3Mאו למפיץ  3Mמקומי לקבלת
שירות או כיול.

 13.05מסכי שגיאה אחרים
אין זיכרון זמין במכשיר לאחסון תוצאות נוספות .לחץ על אישור ,העלה את כל התוצאות המאוחסנות
למחשב ונסה שוב.
יש תקלה פנימית בתא או בחיבורים לתא .פנה ל‑ 3Mאו למפיץ  3Mמקומי.

SELF CHECK
High Background:
1,047 RLU

Calibration Check Failed.
Please leave the instrument at
stable temperature for 15 mins
and try again
Wed 04 Jan 2012 10:09
OK
OK

!Chamber Fault
Unable to measure

OK

Wed 04 Jan 2012 10:09

הודעת שגיאה

פעולת משתמש

שגיאה לא צפויה:
בקשת תוצאות

נתק את  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerמחיבור ה‑ ,USBאו הוצא אותו מתחנת העגינה ,ולאחר מכן חבר
מחדש והעלה את התוצאות שוב.

שגיאה לא צפויה:
העלאת תוצאות

נתק את  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerמחיבור ה‑ ,USBאו הוצא אותו מתחנת העגינה ,ולאחר מכן חבר
מחדש והעלה את התוצאות שוב.

לא כל תוכניות הדגימות ירדו
שגיאה בעת מחיקה והורדה של
תוכניות דגימות

באמצעות אתר הניהול של תוכנת  ,3M™ Clean‑Trace™ Onlineבדוק שהוקצו תוכניות דגימות למשתמש של
.3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer
נתק את  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerמחיבור ה‑ ,USBאו הוצא אותו מתחנת העגינה ,ולאחר מכן חבר
מחדש והעלה את התוצאות שוב.

לא כל תוכניות הדגימה
ירדו .נסה להעלות שוב את הרצף

נתק את  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerמחיבור ה‑ ,USBאו הוצא אותו מתחנת העגינה ,ולאחר מכן חבר
מחדש והעלה את התוצאות שוב.

אין תוכניות דגימות זמינות

באמצעות אתר הניהול של תוכנת  ,3M™ Clean‑Trace™ Onlineודא שהוקצו תוכניות דגימות למשתמש של
 .3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerנתק את
 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerמחיבור ה‑ ,USBאו הוצא אותו מתחנת העגינה ,ולאחר מכן חבר מחדש
והעלה את התוצאות שוב.

התקבלה שגיאה:
מחיקת תוצאות ,התוצאות לא נמחקו

נתק את  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerמחיבור ה‑ ,USBאו הוצא אותו מתחנת העגינה ,ולאחר מכן חבר
מחדש והעלה את התוצאות שוב.

אין חיבור רשת

השגיאה מציינת בעיה בקישוריות הרשת בין מנהל ההתקן של תוכנת
 3M™ Clean‑Trace™ Onlineלאינטרנט .הגורם הנפוץ של שגיאה זו הוא שרת  Proxyשמותקן ברשת שלך .צור
קשר עם מחלקת התמיכה הטכנית של ה‑ ITלקבלת מידע נוסף.

OK

 13.06שינוי לא מכוון של הגדרת שפה
במקרה של שינוי לא מכוון של הגדרת השפה ,ייתכן שתיתקל בקשיים כשתנסה לחזור לשפה המקורית .במקרה זה ,בצע את רצף הלחיצות הבא כדי לחזור
לשפה המקורית:
1.1כבה את  3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerולאחר מכן הפעל אותו והמתן להופעת התפריט הראשי.
2.2לחץ על לחצן הניווט “למעלה” פעם אחת.
3.3לחץ על לחצן הפונקציה “ימינה” פעם אחת.
4.4לחץ על לחצן הניווט “למטה” פעם אחת.
5.5לחץ על לחצן הפונקציה “ימינה” פעם אחת.
6.6בחר את השפה הרצויה מהרשימה באמצעות לחצני הניווט ולחץ על לחצן הפונקציה “ימינה” פעם אחת.

 14.0נספחים
 14.01מפרטים טכניים
 14.02תנאים ומוסכמות

 14.01מפרטים טכניים
ממשק משתמש
•מערכת תפריטים במבנה פשוט
•ממשק משתמש מסוג  LCDהמבוסס על לחצנים ותפריטים
•ממשק משתמש עם  7לחצנים ‑ “למעלה”“ ,למטה”“ ,שמאלה”“ ,ימינה”“ ,הפעלה” ושני לחצנים המוגדרים על‑ידי התוכנה
•לוח מקשים רגיש למגע מגומי סיליקון
•הממשק והתוכנה יאפשרו למשתמש להזין טקסט במהירות.
צג
•לוח  LCDגרפי עם  240x160פיקסלים
•בקרת ניגודיות אוטומטית ‑ כדי לפצות על שינויים בטמפרטורות שמשפיעים על ניגודיות הצג
•תאורה אחורית עם אפשרויות הפעלה/כיבוי מתוזמנות בתוכנה
•בקרת גלילה למעלה/למטה לפריטי רשימות ארוכות
•פסי גלילה מדרגיים אוטומטיים לציון הגודל והמיקום של רשימות ביישומי Microsoft® Windows
•תאריך ושעה מוצגים כשהמכשיר לא נמצא במצב שינה או במדידה
ארגונומיה
•הפעלה ביד שמאל או ימין
•המסך מאפשר קריאה באחיזה בכף‑יד או על‑גבי שולחן עבודה
•מכשיר כף‑יד נייד לחלוטין ,עם אפשרויות לשימוש בשולחן עבודה ,על‑גבי חגורה ,בתיק לתלייה על הכתף או בתחנת עגינה להגברת הגמישות
עבור המשתמש.
תא דגימה
•מונע ביצוע בדיקות כשהמכסה פתוח
טעינה
•ערכת סוללה אטומה נשלפת
•טעינה מהירה
•חיבור למטען במכשיר ובתחנת העגינה האופציונלית
•המכשיר יזהה באופן אוטומטי את חיבור המטען
•סמל בצג מראה את חיי הסוללה הנותרים

אבחון חכם
•אבחון מובנה של תקלות ומצב
•אבחון של מכשיר לא מכויל
•אבחון של נתוני רקע גבוהים מדי
•טכנולוגיה מובנית לבדיקת כיול
אחסון תוצאות
•קבצים מאוחסנים יכילו את המידע הבא
o oשם קובץ תוצאות ייחודי
o oמזהה או מספר סידורי של מכשיר
o oשם תוכנית דגימות
o oתאריך/חותמת זמן של פתיחה ראשונה
o oתאריך/חותמת זמן של עריכה אחרונה
o oתאריך/חותמת זמן של כל תוצאה נפרדת
o oכל תוצאה ,לרבות בדיקות חוזרות ,מופיעה בקובץ זה
o oמצב ‘עבר’’/זהירות’’/נכשל’ עבור כל תוצאה
o oשם משתמש
o oמספר אצווה של מוצר או סימוכין בדיקה של משתמש אם הוזן
o oשדות אחרים שהוגדרו בתוכנת 3M™ Clean‑Trace™ Online
•זיכרון נתונים לא נדיף
• SRAMבגיבוי סוללה
•קיבולת אחסון של יותר מ‑ 3,500תוצאות
אבטחה
•לכל מכשיר יש מספר מזהה מוצפן ייחודי של תוכנה
•הגנת סיסמה ברמת המכשיר והמשתמש

אביזרים
•תחנת עגינה של 3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometer
התקן לא חכם להחזקת המכשיר עם מחברים כפולים למכשירלמשתמש יש אפשרות לחבר את הכבלים ישירות לתוך המכשיר אולתחנת העגינה
היכולת לשאת את המכשיר ולקחת אותו מבלי לנתק כבליםיציבות נוספת על‑גבי שולחן העבודהתחנת העגינה של –  3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometerמציבה את ™3M Clean‑Trace™ NGi Luminometerבזווית עבודה/הצגה מיטבית לשימוש על‑גבי
שולחן עבודה.
•תיק נשיאה רך של 3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometer
ממדים :כ‑ 205מ"מ  x 85מ"מ  x 60מ"מ
משקל 400 :גרם
טמפרטורות
טווח אחסון 4°C ‑ 40°C
טווח הפעלה מיטבי 15°C ‑ 25°C
חיישני טמפרטורות מובנים
סוללה :ליתיום‑יון
 14.02תנאים ומוסכמות
המוסכמות הבאות משמשות לייצוג פריטים ופעולות מסוימים לאורך מדריך זה:
אותיות רישיות מודגשות

למשל תבנית תאריך

פריט תפריט

אותיות קטנות מודגשות

למשל בחר

לחיצה על לחצן באמצעות אחד מלחצני הפונקציה

מרכאות בודדות

למשל ‘חודש’

פריט ספציפי בתוך תפריט

תפריט
תפריט רשימה של פונקציות אפשריות המוצגות על‑גבי המסך שבו ניתן לבחור כל פונקציה באמצעות מקשי הסמן ולחצני הפונקציה.
שיטת התחברות למחשב .יש צורך במחבר כבל ספציפי.
RS232
דגימות
תוכנית
תוכנית דגימות היא רשימה של נקודות בדיקה עם רמות מעבר וכשלון שנוצרה מראש על‑ידי תוכנת .3M™ Clean‑Trace™ Online
בדיקה עצמית אמצעי לבדיקה שהמכשיר פועל במסגרת גבולות הביצועים שהוגדרו.
שיטת התחברות למחשב .יש צורך במחבר כבל ספציפי.
USB
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