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1.01 Hoe werkt de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer om verontreiniging te meten
De 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer is een luminometer die samen met de 3M‑reagenskits wordt gebruikt om verontreinigingsniveaus
van oppervlakken en watermonsters te meten. De toegepaste technologie is Adenosine Trifosfaat (ATP) bioluminescentie. ATP is
een substantie die aanwezig is in dierlijke en plantaardige materie, waaronder voedselresten, bacteriën, paddenstoelen en andere
micro‑organismen. De meting van ATP wordt uitgevoerd met gebruik van een enzymreactie die van nature plaatsvindt in de staart
van vuurvliegjes.
Luciferine/Luciferase (vuurvliegreagens) + ATP = Licht
Het uitgezonden licht is recht evenredig met de hoeveelheid ATP. De intensiteit van het uitgezonden licht van een proef wordt gemeten door
de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer en wordt in Relatieve Lichteenheden (RLE) weergegeven.
1.02 ATP en oppervlakhygiëne testen.
De 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer is, samen met de juiste testkit, een effectieve methode voor het controleren van de hygiënestatus
van oppervlakken. Er wordt ATP van micro‑organismen en productresten gedetecteerd. De meting van de “totale ATP” voorziet in een
belangrijk inzicht in de algehele reinheid. Productresten die op oppervlakken achterblijven na reinigen, zijn een voedingsbron voor
achtergebleven micro‑organismen en kunnen de micro‑organismen ook beschermen tegen een desinfecterende actie. Vanwege de snelle
resultaten, zorgt de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer ervoor dat een directe herstelmaatregel kan worden ondernomen indien
een onacceptabel resultaat is verkregen. Oppervlakken kunnen voor gebruik opnieuw worden gereinigd, waardoor een goed sanitair en
verontreinigingsbeheer wordt verzekerd.
De testkitinstructies moeten voor gebruik nauwkeurig worden gelezen.
1.03 ATP en water testen.
Er zijn testkits verkrijgbaar voor de beoordeling van verontreiniging in vloeibare monsters. De meting van de totale ATP in uiteindelijke
spoelwatermonsters is een indicatie van de effectiviteit van Clean‑in‑Place (CIP)‑processen. De totale ATP in verwerkings‑ en afvalwater,
watertanks en koeltorens kan worden gebruikt om de doelmatigheid van het biocidebehandelingsprogramma te bepalen en te controleren.
Meting van vrije of niet microbiële ATP kan worden uitgevoerd in aanvulling op de totale ATP voor nog meer informatie over de aard van
de verontreiniging.
De testkitinstructies moeten voor gebruik nauwkeurig worden gelezen.
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2.01 Onderdelen van de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer
De functie van elk van de Functietoetsen kan wijzigen volgens het menuscherm dat wordt weergegeven. Nadat een menu eenmaal is
geselecteerd, zullen de toetsfuncties onderaan het scherm worden weergegeven direct boven elke toets.
Afbeelding 1

Afbeelding 2

Kamerdop
Dopontgrendeling
Batterijniveau‑indicator

RS 232 naar pc
USB naar pc *

Weergavescherm
Navigatieknoppen

Stroom van de lader

Cursorbediening
Aan‑/uitschakelaar

* USB is niet actief in
versie 1 instrumenten

2.02 Algemene functies
De 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer is een lichtgewicht, volledig draagbaar instrument met een alfanumeriek LCD‑scherm. Het
instrument is bedoeld voor gebruik in productieplaatsen, gezondheidszorginstellingen en laboratoria en kan met een draagzak worden
geleverd. Een aparte interne lithiumbatterij wordt gebruikt om informatie op te slaan in het geheugen van het instrument ten aanzien van
proefplannen, testpunten, gegevens en ijkingsinstellingen.
De optie RS 232 naar pc is niet beschikbaar voor de NGi Luminometer.
2.03 De batterij opladen
Het apparaat werkt via een uitneembare, oplaadbare lithium‑ionbatterij. De verzegelde batterijvoeding wordt bij de 3M™ Clean‑Trace™ NGi
Luminometer geleverd en moet voor gebruik worden opgeladen.
Het is nodig om de batterijvoeding aan het instrument te bevestigen. Plaats de batterijvoeding in de opening aan de achterkant van de
3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer door eerst de onderkant van de batterijvoeding te plaatsen en de batterij daarna op zijn plaats te
schuiven. Maak de batterijvoeding vast door de stelschroef met een kleine schroevendraaier naar rechts te draaien. Span niet te strak aan.
De 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer kan nu met de meegeleverde oplader worden opgeladen. Steek de stekker van de lader in de
3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer, zoals wordt weergegeven in Afbeelding 2, sluit de lader aan op een wisselstroomstopcontact en zet
hem aan. U kunt ook het optionele dockingstation gebruiken: plaats de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer in het dockingstation, steek
de stekker van de lader in het dockingstation en sluit de lader aan op een wisselstroomstopcontact.
De batterij in de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer wordt in ongeveer 2 uur volledig opgeladen en het apparaat is dan klaar voor
gebruik. De batterijniveau‑indicator geeft de status van het vermogen aan. Haal de stekker van de lader uit het wisselstroomstopcontact
en uit het apparaat. Als een dockingstation wordt gebruikt, kan de lader permanent op het
dockingstation aangesloten blijven. Zo wordt het instrument altijd opgeladen en is het altijd
klaar voor gebruik als het in het dockingstation is geplaatst.
De 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer zal dit scherm weergeven als het wordt
uitgeschakeld en aan het opladen is.

Als de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer wordt aangezet en werkt terwijl de lader is
verbonden, zal er naast het symbool van de batterij een pijl worden weergegeven.
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Wanneer ingeschakeld, geeft de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer bovenaan rechts in het scherm een indicatie van de
batterijstand weer.

De uitneembare batterijvoeding wordt op zijn plaats gehouden met één enkele schroef.
Om de batterijvoeding te verwijderen, dient u de schroef naar links te draaien tot deze los zit
(het is een vastgezette schroef die aan de batterijvoeding blijft zitten), waarna u de batterij
kunt verwijderen.

Schroef voor verwijderen van batterij

Hier ziet u hoe de batterijvoeding is verwijderd. Let op de batterijcontactpunten. Raak de
contactpunten niet aan en verontreinig ze niet omdat dit tot een onbetrouwbare werking kan
leiden. De batterijvoeding is alleen verkrijgbaar bij 3M of uw lokale distributeur.

2.04 Het instrument AAN zetten
Zorg ervoor dat er geen proeven van eerder uitgevoerde tests zijn achtergebleven in de kamer voordat u het instrument aanzet. De aan/
uit‑schakelaar is de rode knop op het instrument. Door de aan/uit‑knop ingedrukt te houden, gaat de 3M™ Clean‑Trace™ NGi
Luminometer aan. Door de aan/uit‑knop opnieuw ingedrukt te houden, gaat de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer uit. Bij het
inschakelen voert de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer een aantal zelfcontroles uit, waaronder een initiële
instrumentachtergrondmeting en een ijkingscontrole. De volgende schermen verschijnen tijdens de eerste inbedrijfstelling en tijdens de
zelfcontrole van het systeem.
START-UP OK
Eerst verschijnt het volgende scherm:
Press any button to Pause
Het is mogelijk om de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer op dit punt in de pauzestand
te zetten om de hardware‑ en softwareversies te noteren als diagnosehulp in het geval van
een storing. Druk op een knop als dit scherm wordt weergegeven om het instrument in de
pauzestand te zetten.
De versienummers worden onderaan het scherm weergegeven.
Druk op een knop om de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer uit de pauzestand te halen.

3M Clean-Trace NGi
H:1.6
S:4.5 B:2.3 F:1.0

De 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer zal nu een eerste achtergrond‑ en
ijkingscontrole uitvoeren.
Performing Self–check
Please Wait........

Indien de eerste achtergrond‑ en ijkingscontrole binnen de limieten valt, zal het scherm
rechts worden afgebeeld.
Indien de eerste achtergrond‑ en ijkingmeting een foutmelding geeft, dient u hoofdstuk 13,
Problemen Oplossen, in deze handleiding te raadplegen.

Performing Self Check


OK

Door te drukken op de knop OK zal het hoofdsysteemmenu worden weergegeven.
Indien de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer geen zelfcontrole start, zal één van
verschillende schermen worden weergegeven. Als dit gebeurt, dient u naar hoofdstuk 13,
Problemen oplossen, van deze handleiding te gaan.

PASS
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2.05 Meetstanden
Het 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometerinstrument biedt u twee manieren om een proef te meten.
MEETPROEF staat zoveel uitslagen toe als nodig is, maar slaat de gegevens niet op voor later gebruik.
Met de PROGRAMMASTAND kunt u gegevens op de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer opslaan en daarna naar de
3M™ Clean‑Trace™ Online Software overbrengen. Om de Programmastand te gebruiken, dient u proefplannen te maken en naar de
3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer te downloaden. (zie hoofdstuk 5 voor meer informatie.)
Met de functie GEPLANDE TESTEN kan de gebruiker vooraf ingestelde tijdsschema’s voor het uitvoeren van testen gebruiken. De functie
vermeldt de datums, tijden en testschema’s die zijn toegewezen aan de gebruiker die is aangemeld op de NGi Luminometer. Zie hoofdstuk
9 voor meer informatie.
2.06 Het invoeren van een test
Open de kamerdop door de dopontgrendelingsknop naar links te schuiven. De dop zal
open springen.

Plaats het 3M‑testapparaat in de kamer. Plaats de dop weer op de bovenkant van het
apparaat en druk het naar beneden tot de dop vastklikt.

2.07 Wattenstaafjessensor
Het wordt aanbevolen om het testinstrument te verwijderen uit de kamer van de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer, zodra de meting
van een test is voltooid. Indien een 3M™ Clean‑Trace™ ATP‑testapparaat achterblijft in de kamer en het instrument wordt omgekeerd
of op zijn zijkant gelegd, kan er lekkage van de inhoud van de test plaatsvinden in de luminometer. Dit leidt tot schade aan de gevoelige
onderdelen van het instrument.
De 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer heeft een sensor om te bepalen of een 3M™ Clean‑Trace™ ATP‑testapparaat langer dan
30 seconden na voltooiing van een meting is achtergebleven in de kamer. Indien deze situatie wordt gedetecteerd, zal het instrument een
foutbericht “Wattenstaafje nog in kamer” weergeven op het scherm en zal er een hoorbare piep weerklinken om de gebruiker eraan te
herinneren dat de test na de meting moet worden verwijderd.
Indien een meting in Programmastand wordt uitgevoerd zonder een 3M™ Clean‑Trace™ ATP ‑test in de kamer van het instrument, zal
de testsensor de gebruiker ook op de hoogte stellen dat de kamer leeg is en zal het foutbericht “Geen wattenstaafje gedetecteerd” worden
weergegeven en een hoorbare piep weerklinken. Dit bericht wordt niet weergegeven als testen worden uitgevoerd in Meetproefmodus.
2.08 Lage stroomstand
Als de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer wordt aangezet, maar enige tijd niet
wordt gebruikt, dan zal het instrument overschakelen op de Lage stroomstand om het
batterijvermogen te sparen. Tijdens een normale werking zal dit gebeuren ongeveer
30 seconden nadat de achtergrondverlichting is uitgeschakeld.
Het scherm Lage stroomstand wordt tegenovergesteld weergegeven. U kunt de Lage
stroomstand ook inschakelen door de bovenste linkse groene functieknop ingedrukt te
houden in het scherm “Hoofdmenu”.
Door op de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer op een willekeurige groene knop
(behalve de rode aan/uit‑knop) te drukken, zal het instrument terugkeren naar het scherm
dat werd weergegeven voordat de Lage stroomstand werd geactiveerd.
2.09 Pc‑communicatie
Om communicatie tussen de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer en de
3M™ Clean‑Trace™ Online Software tot stand te brengen, zorgt u ervoor dat de
luminometer op een pc is aangesloten via de USB‑kabel of het 3M™ Clean‑Trace™
Dockingstation, dat zelf via de USB‑kabel met de pc is aangesloten.
Het rechterscherm wordt weergegeven als de pc contact maakt met de
3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer tijdens de overdracht van proefplannen
of resultaten.

Data Synchronisation
In Progress

....
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3.01 3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometer Dockingstation
Het 3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometer Dockingstation, een optioneel toebehoren, is een
instrumenthouder die voorziet in onmiddellijke verbinding tussen de lader en de pc. Het biedt de volgende
handige mogelijkheden:
• Mogelijkheid om het apparaat uit de houder te nemen en ermee rond te lopen zonder dat u stekkers
hoeft los te maken
• Handige oplaadbasis
• Extra bureaustabiliteit
• Het dockingstation houdt de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer optimaal werkend en goed
zichtbaar voor werkbladtoepassing
• De gebruiker kan de kabels direct op het instrument of het dockingstation aansluiten

Connector voor Clean‑Trace™ NG

Printer

RS232 USB* Stroom van de lader

Voor gebruik plaatst u de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer eenvoudigweg in de opening en oefent u een lichte neerwaartse druk uit. U
kunt de verbindingen met de printer, pc en lader permanent verbonden laten als dat nodig is.
RS232 werkt niet op de NGi Luminometer.
Printer werkt niet op de NGi Luminometer.
* USB is niet actief in versie 1 instrumenten
3.02 3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometer zachte draagtas
De 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer is een lichtgewicht, volledig draagbaar instrument
voor gebruik in productieomgevingen, gezondheidszorginstellingen en laboratoria en kan worden
aangevuld met een optionele draagtas voor extra mobiliteit en bescherming. Het instrument kan
uit de draagtas worden gehaald om metingen uit te voeren, maar het is ook mogelijk om een
meting uit te voeren terwijl het instrument in de tas blijft. Proeven kunnen worden ingevoerd
na het terugvouwen van de flap aan de bovenkant van de draagtas. Om te voorkomen dat u de
3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer laat vallen, is er een koord aan de tas bevestigd dat het
instrument op zijn plaats houdt.
De tekening links toont een handige gebruiksmethode. Stel de riemen af voor de juiste hoogte en
mate van vastheid.

4.0 MEETPROEF
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4.01 Wat is een MEETPROEF
Een MEETPROEF staat zoveel uitslagen toe als nodig is, maar slaat de gegevens niet op voor later gebruik.
Opmerking: voor meer informatie over het opslaan van de gegevens raadpleegt u hoofdstuk 5: PROGRAMMASTAND.
4.02 Het uitvoeren van een test met MEETPROEF
Zet de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer aan. Na initialisatie verschijnt op het scherm
het HOOFDMENU:
De cursor zal wijzen naar de MEETPROEF. Plaats een 3M‑testapparaat in de
3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer (zie hoofdstuk 2.06)
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Meetproeven
Om een proef te meten, drukt u op de toets SELECTEREN . Op het scherm verschijnt BEZIG
MET METEN en een reeks ‘optelblokken’.

Measuring
Please Wait........

Op het scherm verschijnt dan het resultaat in Relatieve Lichteenheden (RLE).

52,827 RLU
This result has not been
Stored in the database
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Om een andere proef te meten, dient u de vorige test te verwijderen, de nieuwe test in te brengen en te drukken op de toets METEN.
Als alle metingen zijn uitgevoerd, drukt u op de toets Terug en keert u terug naar het HOOFDMENU.
Indien het licht in de kamer het bereik van het instrument overschrijdt, zal een bericht
Overbelast verschijnen.
Druk op een toets om door te gaan.
Overbelastingen vinden plaats als de mate van stijging van de RLE‑eenheden een vooraf
ingestelde fabrieksgraad overschrijdt. Er kunnen toevallige overbelastingsresultaten
voorkomen, als de proefkamer bijvoorbeeld is geopend als de meting op dat moment
plaatsvindt. In het geval van een overbelasting dient u de meting te herhalen als de oorzaak
is gevonden.

Overload!
Count exceeded maximum
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5.01 Wat is PROGRAMMASTAND
De PROGRAMMASTAND van de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer wordt gebruikt om testen uit te voeren en resultaten op te slaan
voor specifieke testpunten in een opgeslagen proefplan. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de 3M™ Clean‑Trace™ Online Software
om de servicedriver te downloaden zodat communicatie tussen 3M™ Clean‑Trace™ Online Software en de 3M™ Clean‑Trace™ NGi
Luminometer mogelijk is via de USB‑verbinding:
1. Zorg ervoor dat de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer op een pc is aangesloten via de USB‑kabel of het 3M™ Clean‑Trace™ NG
Luminometer Dockingstation.
2. Maak een proefplan met de 3M™ Clean‑Trace™ Online Software.
3. Breng het proefplan over van de 3M™ Clean‑Trace™ Online Software naar de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer.
4. Breng opgeslagen resultaten van de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer over naar de 3M™ Clean‑Trace™ Online Software.
Als de proefplannen zijn overgezet naar de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer, kan het instrument metingen uitvoeren.
5.02 Programmastand gebruiken
Gebruik in het HOOFDMENU de navigatietoetsen (▲/▼) om de PROGRAMMASTAND te
markeren en druk op Selecteren
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Het menu PROGRAMMASTAND geeft de huidige lijst van proefplannen weer zoals rechts
weergegeven. Gebruik de navigatietoetsen (▲/▼) om het gewenste proefplan te markeren
en druk op Selecteren.
Het aantal resultaatgroepen dat van elk proefplan is genomen, wordt weergegeven aan de
rechterkant van het scherm.

Ward1
Ward2
Ward3
Ward4

PROGRAM MODE
Result Sets↴
0
0
0
0
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Mogelijk wordt u gevraagd zich te identificeren voor de NGi Luminometer. Als u wordt
gevraagd zich te identificeren, ziet u een scherm waarin u uw Gebruikersnaam
kunt selecteren.
Als uw websitebeheerder dit heeft toegestaan, staat er mogelijk de optie <Geen
gebruikersnaam> op het einde van de namenlijst. Als u deze optie selecteert, meldt u zich
anoniem aan.

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

Wed 04 Jan 2012 10:09

Als u een andere naam dan <Geen gebruikersnaam> selecteert, wordt u mogelijk
gevraagd een pincode van 4 cijfers in te voeren.
Als u uw pincode niet kent, meldt u dan aan op de website en ga naar Mijn account om uw
Pincode NGi‑gebruiker te bekijken of te wijzigen.

Enter PIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

←
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Op dit punt is het mogelijk om de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer te gebruiken voor het uitvoeren van een reeks testen voor het
geselecteerde proefplan of om nieuwe testen uit te voeren op bestaande opgeslagen resultaten die op het scherm worden weergegeven op
volgorde van datum.
De volgende symbolen verschijnen voor de bestaande resultaten:
Er zijn metingen uitgevoerd voor alle te testen punten in het proefplan.
Er zijn metingen uitgevoerd voor sommige te testen punten in het proefplan. Deze
metingen zullen NIET worden geüpload de volgende keer dat de NGi Luminometer
wordt gesynchroniseerd.
Er zijn metingen uitgevoerd voor sommige te testen punten in het proefplan en de
resultaten zijn gemarkeerd als “Voltooid”. Deze metingen zullen worden geüpload de
volgende keer dat de NGi Luminometer wordt gesynchroniseerd.
Om de nieuwe metingen uit te voeren en op te slaan, moet u ervoor zorgen dat NIEUWE
RESULTATEN is gemarkeerd en drukt u op Selecteren.
U wordt nu mogelijk gevraagd om een RESULTATENLABEL in te voeren als uw
websitebeheerder deze functie heeft ingeschakeld in het onderdeel Mijn organisatie.
Dit is een vrij tekstveld dat kan worden gebruikt om aanvullende informatie te verstrekken
over de metingen die u gaat uitvoeren. Dit label kan in de door de website aangemaakte
rapporten worden gebruikt.
Om een resultatenlabel in te voeren, beweegt u de cursor naar de gewenste tekens en drukt
u op Selecteren. De geselecteerde tekens verschijnen bovenaan het scherm. Wanneer u
klaar bent, beweegt u de cursor naar KLAAR en drukt u op Selecteren.
Er verschijnen mogelijk aanvullende schermen als de optie Flexibele velden door uw
websitebeheerder is geconfigureerd en als de desbetreffende software in uw NGi
Luminometer is geladen. Raadpleeg Hoofdstuk 10: Flexibele velden voor meer informatie.
Om nieuwe metingen te maken en op te slaan, dient u de navigatietoetsen (▲/▼) te
gebruiken om het vereiste testpunt te markeren en drukt u op Meten.
Het symbool “►” betekent dat de naam van het te testen punt te lang is voor weergave op
het scherm. U kunt de rest van de naam zien door op de rechterkant van de cursorknop
te klikken.
Het type test dat moet worden gebruikt voor het geselecteerde te testen punt
verschijnt rechts van de naam van het te testen punt. In dit geval is een ATP‑S
(ATP‑oppervlaktest) vereist.
De 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer zal dan een metingcyclus uitvoeren …

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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Ward 1
New Results
Centre of overbed Ta► ATP-S
Test 1:
ReTest:
Top cot or side bed ► ATP-S
Test 1:
ReTest:
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Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

Measuring
Please Wait........

... en de resultaten weergeven. Druk op OK om het resultaat te accepteren en te bewaren.

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

52,827 RLU

X FAIL

OK
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OPMERKING: indien de gebruiker een meting probeert uit te voeren zonder een 3M™ Clean‑Trace™ ATP‑test in de kamer van de
3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer, verschijnt de foutmelding “Geen wattenstaafje gedetecteerd” en zal er een hoorbare piep
weerklinken om de gebruiker in te lichten dat er geen test in de kamer zit.

OK

Het resultaat is nu opgeslagen. De cursor zal automatisch naar het volgende testpunt gaan of
u kunt de navigatietoetsen (▲/▼) gebruiken om het volgende vereiste testpunt te markeren.
U verlaat het testen als u klikt op de toets Terug.

5.03 Opnieuw testen
Het is mogelijk om een eerder mislukt testpunt op elk moment opnieuw te testen nadat
een herstelmaatregel is genomen. Selecteer de juiste testpunten zoals hierboven wordt
weergegeven en voer de meting uit.
Op het metingscherm wordt nu Opnieuw testen weergegeven.

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

Measuring

Please Wait........

Het nieuwe resultaat wordt opgeslagen in het onderdeel Opnieuw testen van het scherm.
Dit keer is het resultaat gelukt.
Het is mogelijk om het punt meerdere keren opnieuw te testen totdat de meting is gelukt.
In het scherm verschijnen alleen de eerste test en de meest recente testen, maar in
werkelijkheid zijn alle testen opgeslagen.

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:
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OPMERKING: het is mogelijk om een set met resultaten te verlaten en deze op een later tijdstip te openen. Als bijvoorbeeld niet alle metingen
op dat moment zijn genomen of als er een noodzaak is om terug te gaan in de set met resultaten en opnieuw te testen, dan kan het nodig
zijn om naar een niet voltooide set met resultaten terug te keren om meer gegevens te verzamelen.
5.04 Gedeeltelijke resultaatgroepen
Een gedeeltelijk resultaat is een resultaat waarbij niet tegen alle te testen punten een meting is uitgevoerd.
Als u metingen of herhaalde testen verzamelt en u beslist om het resultaat te verlaten (door
INCOMPLETE RESULTS
Ward1
op Terug te drukken), dan zal, als niet al de te testen punten zijn gemeten (m.a.w. het is
New Results
een gedeeltelijk resultaat), het scherm ONVOLLEDIGE RESULTATEN verschijnen.
- Test Points: 3
Als u Ja selecteert, dan zal bij de volgende synchronisatie het resultaat worden geüpload op
Measurements: 2
de server en worden verwijderd uit de NGi Luminometer.
Als u Nee selecteert, dan zal bij de volgende synchronisatie het resultaat NIET worden
Mark results as Complete?
geüpload op de server. Na synchronisatie zal het resultaat op de NGi Luminometer blijven,
zodat u verder kunt gaan met het uitvoeren van metingen en het herhalen van testen.
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5.05 Resultaten bekijken
Het is mogelijk om vorige resultaten te bekijken en te controleren.
Gebruik de navigatietoetsen (▲/▼) in het HOOFDMENU om de EVALUATIERESULTATEN te
markeren en druk dan op de toets Selecteren.

Yes

MAIN MENU
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
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De lijst met proefplannen die is opgeslagen op de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer zal
worden weergegeven. Gebruik de navigatietoetsen (▲/▼) om het plan dat moet worden
geëvalueerd te markeren en druk op Selecteren.

Ward1
Ward2
Ward3
Ward4

REVIEW RESULTS
Result Sets↴
1
0
0
0
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Gebruik de navigatietoetsen (▲/▼) om de benodigde set met resultaten, die moet worden
geëvalueerd te markeren en druk op Selecteren.
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De volgende symbolen verschijnen voor de bestaande resultaten:
Er zijn metingen uitgevoerd voor alle te testen punten in het proefplan.
Er zijn metingen uitgevoerd voor sommige te testen punten in het proefplan. Deze metingen zullen NIET worden geüpload de volgende
keer dat de NGi Luminometer wordt gesynchroniseerd.
Er zijn metingen uitgevoerd voor sommige te testen punten in het proefplan en de resultaten zijn gemarkeerd als “Voltooid”. Deze
metingen zullen worden geüpload de volgende keer dat de NGi wordt gesynchroniseerd.
Ward 1
Het scherm zal nu alle resultaten voor de resultatengroep weergeven. Gebruik de
21 Oct 02
09:05:44
navigatietoetsen (▲/▼) om te scrollen door de resultaten.

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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Druk op Selecteren om meer details over de te testen punten weer te geven.
Scrol naar onderen om de herhaalde testen weer te geven.
Als de Gebruikersnaam is ingevoerd, dan verschijnt op het scherm de naam van de
gebruiker die de meting of de testherhaling heeft uitgevoerd.

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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6.0 CONFIGURATIEMENU
6.01 Wat u met het CONFIGURATIE‑menu kunt doen
6.02 Waar vindt u het CONFIGURATIE‑menu
6.03 De datumindeling instellen
6.04 De datum instellen
6.05 De tijd instellen
6.06 De taal instellen
6.07 Een zelfcontrole uitvoeren
6.08 Een onderbreking van de achtergrondverlichting instellen

6.01 Wat u met het CONFIGURATIEMENU kunt doen
Met het CONFIGURATIEMENU kunt u:
• De datum formatteren zoals hieronder wordt getoond en de tijd formatteren naar een 12/24‑klok
• De juiste tijd en datum instellen
• De weergegeven taal wijzigen
• Controleren om te zien of het instrument werkt binnen de ijkingslimieten
• Instellen wanneer de achtergrondverlichting uitgaat
6.02 Waar vindt u het CONFIGURATIEMENU
Gebruik de navigatietoetsen (▲/▼) in het HOOFDMENU om het CONFIGURATIEMENU te
selecteren en druk dan op de knop Selecteren.

MAIN MENU
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
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Het CONFIGURATIE‑MENU is nu zichtbaar.

SETUP MENU
Date & Time
Language
Self–check
Backlight Timeout
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6.03 De datumindeling instellen
Gebruik de navigatietoetsen (▲/▼) in het CONFIGURATIE‑menu om de DATUM & TIJD te
selecteren en druk dan op de knop Selecteren. Het DATUM & TIJD‑menu is nu zichtbaar.
U heeft een keuze uit de volgende datumindelingen:
Dag van de week D M J bv. Wo 04 Jan 2012 12:31
Dag van de week M D J bv. Wo Jan 04 2012 12:31
J M D dag van de week bv. 2012 Jan 04 Wo 12:31
Gebruik de navigatietoetsen (▲/▼) om de DATUMINDELING. te selecteren en druk
herhaaldelijk op de toets Wijzigen tot de vereiste indeling wordt weergegeven.
Druk op de toets Terug om terug te keren naar het CONFIGURATIE‑Menu of gebruik de
navigatietoetsen (▲/▼) om een ander item te selecteren in het DATUM & TIJD‑menu.

DATE & TIME
Set Date
04-Jan-12
Set Time
14:28:56
Date Format
DOW D M Y
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6.04 De datum instellen
Gebruik de navigatietoetsen (▲/▼) in het CONFIGURATIE‑menu om de DATUM & TIJD te
DATE & TIME
Set Date
04-Jan-12
selecteren en druk dan op de knop Selecteren. Het DATUM & TIJD‑menu is nu zichtbaar.
Set
Time
14:28:56
In het DATUM & TIJD‑menu kunt u de navigatietoetsen (▲/▼) gebruiken om DATUM
Date Format
DOW D M Y
INSTELLEN te selecteren. Dag wordt alleen gemarkeerd nadat de knop ‘Selecteren’ is
ingedrukt. Gebruik de navigatietoetsen (▲/▼) om de Dag te wijzigen totdat deze correct is.
Druk op de toets OK.
Nu wordt Maand gemarkeerd op het scherm. Stel de Maand in met de navigatietoetsen
(▲/▼) en druk op OK.
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Nu wordt Jaar gemarkeerd op het scherm. Stel het Jaar in met gebruik van de
navigatietoetsen (▲/▼) en druk op OK.
Gebruik nu de navigatietoetsen (▲/▼) om een ander item te selecteren in het DATUM & TIJD‑menu of druk op Terug om terug te keren naar
het CONFIGURATIE‑menu.
6.05 De tijd instellen
Gebruik de navigatietoetsen (▲/▼) in het CONFIGURATIE‑menu om de DATUM & TIJD te
DATE & TIME
Set Date
04-Jan-12
selecteren en druk dan op de toets Selecteren. Het DATUM & TIJD‑menu is nu zichtbaar.
Set
Time
14:28:56
Gebruik in het DATUM & TIJD‑menu de navigatietoetsen (▲/▼) om TIJD INSTELLEN te
Date Format
DOW D M Y
selecteren, druk op Selecteren en Uur wordt gemarkeerd op het scherm. Gebruik de
navigatietoetsen (▲/▼) om het Uur te wijzigen totdat het juist is. Druk op de toets OK.
Nu worden de Minuten gemarkeerd op het scherm. Stel de Minuut in met de
navigatietoetsen (▲/▼) en druk op OK.
Nu wordt Seconden gemarkeerd op het scherm. Stel Seconden in met de navigatietoetsen
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Select
(▲/▼) en druk op OK.
Gebruik de navigatietoetsen (▲/▼) om een ander item te selecteren in het DATUM &
TIJD‑menu of druk op Terug om terug te keren naar het CONFIGURATIE‑menu.
OPMERKING: de datum en tijd worden automatisch gecorrigeerd wanneer de NGi wordt gesynchroniseerd.
6.06 De taal instellen
Neem contact op met de plaatselijke distributeur voor een recente lijst met
beschikbare talen.
Gebruik de navigatietoetsen (▲/▼) in het CONFIGURATIE‑menu om de TAAL te selecteren
en druk dan op de toets Selecteren.

SETUP MENU
Date & Time
Language
Self–check
Backlight Timeout
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Het TAAL‑menu is nu zichtbaar.
Gebruik de navigatietoetsen (▲/▼) om de vereiste taal te selecteren. Druk op een van de
OK‑toetsen om terug te keren naar het CONFIGURATIE‑menu.
OPMERKING: de taal wijzigt automatisch als de navigatietoetsen (▲/▼) een andere
taal selecteren.

Language
English
Francais
Espanol
Portugues
Deutsch
Italiano
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6.07 Een zelfcontrole uitvoeren
Zelfcontrole voert zowel een achtergrondmeting als een ijkingscontrole uit. Voordat u
Zelfcontrole selecteert, moet u er zeker van zijn dat de proefkamer leeg is, dat de kamerdop
is afgesloten en dat het instrument minstens 15 minuten op een stabiele temperatuur is.
In het CONFIGURATIE‑menu kunt u de navigatietoetsen (▲/▼) gebruiken om
ZELFCONTROLE te selecteren.

SETUP MENU
Date & Time
Language
Self–check
Backlight Timeout
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Druk op Selecteren om de Zelfcontrole te starten. Het scherm geeft de woorden “BEZIG MET
ZELFCONTROLE” en een reeks “optelblokken” weer.
Performing Self–check
Please Wait........

Indien het instrument werkt binnen de ijkingslimieten en de achtergrondwaarde acceptabel
is, zal GESLAAGD worden weergegeven.
Performing Self Check


OK

PASS

Wed 04 Jan 2012 10:09

OK

Indien het instrument niet werkt binnen de ijkingslimieten, zal een van de drie hieronder aangegeven schermen worden weergegeven. In
dat geval moet het instrument niet worden gebruikt omdat de werking kan zijn aangetast. Neem contact op met 3M of met een plaatselijke
3M‑distributeur voor onderhoud en ijking.
Jkingscontrole mislukt

SELF CHECK
Calibration Required –
Please contact nearest
Service Centre

OK

Achtergrond mislukt

OK

SELF CHECK
High Background:
1,047 RLU

OK

IJkingscontrole mislukt.
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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

6.08 Een onderbreking van de achtergrondverlichting instellen
Het scherm van de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer is uitgerust met een achtergrondlampje voor een betere zichtbaarheid in
donkere of gedimde verlichtingsomstandigheden. De achtergrondverlichting kan permanent worden uitgezet, permanent aangezet, of kan
aan staan en na een vooraf ingestelde tijdsinterval automatisch uitgaan. Als u op een toets drukt, wordt het interval voor onderbreking van
de achtergrondverlichting opnieuw gestart. Deze interval kan worden ingesteld van 5 tot 60 seconden met een periodieke verhoging van
5 seconden. Onthoud dat het apparaat meer stroom verbruikt als de achtergrondverlichting brandt.
Onder normale daglichtomstandigheden zou het niet nodig hoeven zijn om het lampje te gebruiken.
Indien achtergrondverlichting niet nodig is, kunt u de onderbreking van de
SETUP MENU
Date & Time
achtergrondverlichting permanent UIT zetten om het vermogen van de batterij te sparen.
Language
Standaard staat de onderbreking van de achtergrondverlichting ingesteld op 15 seconden.
Self–check
In het CONFIGURATIE‑menu kunt u de navigatietoetsen (▲/▼) gebruiken om
Backlight
Timeout
ONDERBREKING ACHTERGRONDVERLICHTING te selecteren.
Selecteer de gewenste onderbrekingswaarde met behulp van de navigatietoetsen (▲/▼).
◄
15
► Change
Druk op de toets Terug om terug te keren naar het HOOFD‑MENU of gebruik de
navigatietoetsen (▲/▼) om een ander item te selecteren in het CONFIGURATIE‑menu.
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7.0 DE NGi SYNCHRONISEREN
7.01 Wat betekent de NGi SYNCHRONISEREN
7.02 De NGi SYNCHRONISEREN

7.01 Wat betekent de NGi SYNCHRONISEREN
Met synchronisatie kunt u de resultaten die op de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer zijn opgeslagen naar de 3M™ Clean‑Trace™
Online Software overbrengen en proefplannen van de 3M™ Clean‑Trace™ Online Software naar de Clean‑Trace NGi Luminometer
downloaden. Voor RESULTATEN UPLOADEN, moet de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer via de USB‑kabel of het 3M™ Clean‑Trace™
Dockingstation op een pc zijn aangesloten, waarop de driver van de 3M™ Clean‑Trace™ Online Software is geïnstalleerd. Met de driver van
de 3M™ Clean‑Trace™ Online Software kunnen de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer en de 3M™ Clean‑Trace™ Online Software
communiceren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de 3M™ Clean‑Trace™ Online Software voor meer informatie.
OPMERKING: het symbool voor USB verschijnt alleen op het scherm van de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer wanneer deze via de
USB‑kabel of het Dockingstation met de 3M™ Clean‑Trace™ Online Software is verbonden.
7.02 De NGi SYNCHRONISEREN
Om het synchronisatieproces op te starten, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram van de 3M Synchronisatiebeheerder in het
systeemvak van uw pc en selecteert u 3M Synchronisatiebeheerder openen
.
Als u het pictogram niet in uw systeemvak kunt vinden, start het programma dan via
Start\All Programs\3M CleanTrace Hygiene Management Solution\ 3M NGi Sync.
Klik vervolgens op de knop Synchroniseren onderaan het scherm van de 3M Synchronisatiebeheerder.

U wordt nu gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Klik vervolgens op OK.
De 3M Synchronisatiebeheerder zal nu uw gebruikersnaam en
wachtwoord controleren.

Als ze niet correct zijn, verschijnt het bericht Aanmelden mislukt. Voer opnieuw uw gebruikersnaam en
wachtwoord in en probeer het opnieuw.

De 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer begint nu te communiceren met de
3M™ Clean‑Trace™ Online Software. Het scherm hiernaast verschijnt nu op de NGi.
Data Synchronisation
In Progress

Aan het einde van een succesvolle synchronisatie wordt het bericht Synchronisatie Voltooid
weergegeven op de NGi. Opgeslagen resultaten worden naar de 3M™ Clean‑Trace™
Online Software geüpload en worden automatisch van de 3M™ Clean‑Trace™ NGi
Luminometer verwijderd. Alle wijzigingen aan Proefplannen worden op de
3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer bijgewerkt. Selecteer OK om naar het HOOFDMENU
terug te keren.

Synchronisation complete

OK
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OK

* OPMERKING: gedeeltelijke resultaten die niet gemarkeerd zijn met Voltooid worden NIET op de server geüpload en worden niet verwijderd
uit de NGi. Raadpleeg hoofdstuk 5.04 Gedeeltelijke resultaten voor meer informatie.
Als u tijdens de synchronisatiefase problemen ondervindt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen van deze handleiding of de
gebruikershandleiding van de 3M™ Clean‑Trace™ Online Software.
8.0 MEERDERE ORGANISATIES BEHEREN
Als u toegang heeft tot meer dan één organisatie, dan wordt u tijdens de synchronisatie
gevraagd welke organisatie(s) u wenst te downloaden op de NGi. Als u meer dan één
organisatie downloadt, verschijnt in het HOOFDMENU de nieuwe menu‑optie ORGANISATIE
WIJZIGEN en verschijnt bovenaan het HOOFDMENU de naam van de organisatie die u op
dat moment gebruikt.

Organisation1
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
Change Organisation
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Als u ORGANISATIE WIJZIGEN selecteert, verschijnt een scherm met alle organisaties die
op de NGi zijn opgeslagen. Om een organisatie te selecteren, scrolt u naar de ORGANISATIE
en drukt u op Selecteren.

SELECT ORGANISATION
Organisation1
Organisation2
Organisation3
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Wanneer u de organisatie wijzigt, geeft NGi alleen nog informatie voor die organisatie weer. De informatie over de andere organisaties
blijft echter opgeslagen in het geheugen van de NGi. Als u terugschakelt naar die organisaties, kunt u de opgeslagen informatie
opnieuw gebruiken.

9.0 GEPLANDE TESTEN
9.01 Met geplande testen werken
9.02 Opnieuw testen
9.03 Gedeeltelijke resultaten
9.04 De tijdsschema’s herzien

Met de functie ‘Geplande testen’ kunt u specificeren hoe vaak metingen op een specifieke locatie moeten worden uitgevoerd en eventueel
wie de metingen moet uitvoeren. Als het systeem van geplande testen is ingesteld op de website, dan worden tijdens de synchronisatie de
gegevens van de geplande testen op uw NGi geladen.
Raadpleeg het 3M™ Clean‑Trace™ Online Software Helpbestand voor meer informatie over het configureren van het
systeem voor geplande testen.
9.01 Met geplande testen werken
Als de gegevens voor geplande testen op uw NGi zijn geüpload, dan ziet u in het
HOOFDMENU de nieuwe optie GEPLANDE TESTEN.

Organisation1
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
Scheduled Sampling
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Wanneer u GEPLANDE TESTEN selecteert, wordt u mogelijk gevraagd om u te identificeren
in NGi. Als u wordt gevraagd zich te identificeren, ziet u een scherm waarin u uw
Gebruikersnaam kunt selecteren.

SELECT USER
User 1
User 2
User 3
<No User Name>
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Als uw websitebeheerder dit heeft toegestaan, staat er mogelijk de optie <Geen gebruikersnaam> aan het einde van de namenlijst. Als u
deze optie selecteert, meldt u zich anoniem aan en ziet u alleen de tijdsschema’s die niet zijn toegewezen aan een specifieke gebruiker.
Als u een andere naam dan <Geen gebruikersnaam> selecteert, wordt u mogelijk
gevraagd een pincode van 4 cijfers in te voeren. Als u uw pincode niet kent, meldt u dan
aan op de website en ga naar Mijn account om uw Pincode NGi‑gebruiker te bekijken of
Enter PIN
te wijzigen.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

←
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Een lijst met de tijdsschema’s verschijnt nu:
• Als de websitebeheerder heeft beslist om de gebruikersnamen niet naar de NGi te downloaden, worden alle tijdsschema’s op de
NGi weergegeven.
• Als een specifieke gebruiker is geselecteerd, verschijnen de tijdsschema’s voor die gebruiker en alle niet‑toegewezen tijdsschema’s.
• Als <Geen gebruikersnaam> is geselecteerd, worden alleen de niet‑toegewezen tijdsschema’s weergegeven.
Datum van het/de tijdsschema(‘s)
Tijdsschema voor Zaal1 dat
nog niet aan een gebruiker
is toegewezen. Geen
begintijd gespecificeerd.
Tijdsschema voor Zaal2 dat aan
gebruiker PM0 is toegewezen.
Begintijd 09.00 uur gespecificeerd.

Aangemelde gebruiker

Scheduled Sampling PM0
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
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Statussymbool
(zie hieronder voor
omschrijving van
symbolen)

In dit geval heeft gebruiker PM0 zich aangemeld en verschijnen de tijdsschema’s voor gebruiker PM0 samen met de niet‑toegewezen
tijdsschema’s in het scherm.
OPMERKING: als u de volledige gebruikersnaam van een met 3 tekens weergegeven naam wilt vinden (bv. PMO), meld u dan aan op de
website en ga naar de Account‑records.
Het scherm geeft de tijdsschema’s van meerdere dagen weer (het exacte aantal dagen is ingesteld in het onderdeel Mijn organisatie van de
website), maar u kunt alleen metingen uitvoeren voor tijdsschema’s die voor Vandaag zijn of voor datums in het verleden zijn.
Als u probeert een tijdsschema voor Vandaag te verwerken, maar de vastgelegde tijd nog niet bereikt is, ontvangt u een waarschuwing maar
kunt u toch de meting voor dat tijdsschema uitvoeren.
Symbolen bedrijfsstatus:
Geen metingen uitgevoerd voor dit tijdsschema.
Er zijn metingen uitgevoerd voor alle te testen punten in het tijdsschema.
Er zijn metingen uitgevoerd voor sommige te testen punten in het tijdsschema. Deze metingen zullen NIET worden geüpload de volgende
keer dat de NGi wordt gesynchroniseerd.
Er zijn metingen uitgevoerd voor sommige te testen punten in het proefplan en de resultaten zijn gemarkeerd als “Voltooid”. Deze
metingen zullen worden geüpload de volgende keer dat de NGi wordt gesynchroniseerd.
Wanneer u een tijdsschema selecteert, ziet u een lijst van al de te testen punten.
U wordt nu mogelijk gevraagd om een RESULTATENLABEL in te voeren als uw
RESULT LABEL
websitebeheerder deze functie heeft ingeschakeld in het onderdeel Mijn organisatie.
Dit is een vrij tekstveld dat kan worden gebruikt om aanvullende informatie te verstrekken
Done
over de metingen die u gaat uitvoeren. Dit label kan in de door de website aangemaakte
A B C D E F G H I J K L M @
rapporten worden gebruikt.
N O P Q R S T U V W X Y Z .
Om een RESULTATENLABEL in te voeren, beweegt u de cursor naar de gewenste tekens
a b c d e f g h i j k l m !
en drukt u op Selecteren. De geselecteerde tekens verschijnen bovenaan het scherm.
n o p q r s t u v w x y z $
Wanneer u klaar bent, beweegt u de cursor naar KLAAR en drukt u op Selecteren.
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Cancel
Select
Er verschijnen mogelijk aanvullende schermen als de optie Flexibele velden door uw
websitebeheerder is geconfigureerd en als de desbetreffende software in uw NGi is geladen.
Raadpleeg hoofdstuk 10 Flexibele velden voor meer informatie.
Om nieuwe metingen te maken en op te slaan, dient u de navigatietoetsen (▲/▼) te gebruiken om het vereiste testpunt te markeren en drukt
u op Meten.
Het symbool “►” betekent dat de naam van het te testen punt te lang is voor weergave op
Ward 1
Wed 04 Jan 2012 10:04
het scherm. U kunt de rest van de naam zien door op de rechterkant van de cursorknop
Centre of overbed Ta► ATP-S
te klikken.
Test
1:
Het type test dat moet worden gebruikt voor het geselecteerde te testen punt
ReTest:
verschijnt rechts van de naam van het te testen punt. In dit geval is een ATP‑S
Top
cot
or
side
bed
►
ATP-S
(ATP‑oppervlaktest) vereist.
Test 1:
ReTest:
Wed 04 Jan 2012 10:09
Back
Measure

De 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer zal dan een metingcyclus uitvoeren …

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

Measuring
Please Wait........

... en de resultaten weergeven. Druk op OK om het resultaat te accepteren en te bewaren.

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

52,827 RLU

X FAIL

OK

Wed 04 Jan 2012 10:09

OK

OPMERKING: indien de gebruiker een meting probeert uit te voeren zonder een 3M™ Clean‑Trace™ ATP‑test in de kamer van de
3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer, verschijnt de foutmelding Geen wattenstaafje gedetecteerd en zal er een hoorbare piep
weerklinken om de gebruiker in te lichten dat er geen test in de kamer zit.
Het resultaat is nu opgeslagen. De cursor zal automatisch naar het volgende testpunt
Ward 1
Wed 04 Jan 2012 10:04
gaan of u kunt de navigatietoetsen (▲/▼) gebruiken om het volgende vereiste testpunt
Centre of overbed Ta► ATP-S
te markeren.
52,847 RLU X
Test 1:
U verlaat het testen als u klikt op de toets Terug.

ReTest:
Top cot or side bed rail
Test 1:
ReTest:
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Measure

9.02 Opnieuw testen
Het is mogelijk om een eerder mislukt testpunt op elk moment opnieuw te testen nadat
een herstelmaatregel is genomen. Selecteer de juiste testpunten zoals hierboven wordt
weergegeven en voer de meting uit.
Op het metingscherm wordt nu Opnieuw testen weergegeven.

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

Measuring

Please Wait........

Het nieuwe resultaat wordt opgeslagen in het Opnieuw testen‑gebied van het scherm. Dit
keer is het resultaat gelukt.
Het is mogelijk om het punt meerdere keren opnieuw te testen totdat de meting is gelukt.
Het scherm zal alleen de eerste en meest recente test laten zien, maar alle voorgaande
testen worden wel degelijk opgeslagen.
OPMERKING: het is mogelijk om een set met resultaten te verlaten en deze op een later
tijdstip te openen. Als bijvoorbeeld niet alle metingen op dat moment zijn genomen of als
er een noodzaak is om terug te gaan in de set met resultaten en opnieuw te testen, dan
kan het nodig zijn om naar een niet voltooide set met resultaten terug te keren om meer
gegevens te verzamelen.

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:
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9.03 Gedeeltelijke resultaten
Een gedeeltelijk resultaat is een resultaat waarbij niet alle te meten punten zijn getest.
Als u metingen of herhaalde testen verzamelt en u beslist om het resultaat te verlaten (door
op Terug te drukken), zal het scherm ONVOLLEDIGE RESULTATEN verschijnen als er geen
metingen zijn uitgevoerd voor al de te testen punten (m.a.w. gedeeltelijke resultaten).
Als u Ja selecteert, zal bij de volgende synchronisatie het resultaat worden geüpload op de
server en worden verwijderd uit de NGi.
Als u Nee selecteert, zal bij de volgende synchronisatie het resultaat NIET worden geüpload
op de server. Na synchronisatie zal het resultaat op de NGi blijven, zodat u verder kunt gaan
met het uitvoeren van metingen en het herhalen van testen.
9.04 De tijdsschema’s herzien
Als de websitebeheerder heeft toegestaan dat tijdsschema’s worden herzien in de NGi (zie
het scherm Mijn organisatie ) en als de tijdsschema’s op de NGi zijn geladen, dan ziet u in
het HOOFDMENU de nieuwe optie TIJDSSCHEMA’S TOEWIJZEN.

INCOMPLETE RESULTS
Ward1
Wed 04 Jan 2012 10:04
- Test Points: 3
- Measurements: 2
Mark results as Complete?
No

Wed 04 Jan 2012 10:09

Yes

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

Als u TIJDSSCHEMA TOEWIJZEN selecteert, verschijnt een lijst van de tijdsschema’s en
hun huidige toewijzing.

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
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Scrol naar een tijdsschema en druk op Selecteren om een van de volgende twee bewerkingen uit te voeren:
• Als het tijdsschema op dit moment is toegewezen aan een gebruiker, kunt u deze toewijzing annuleren.
• Als het tijdsschema op dit moment niet is toegewezen aan een gebruiker, kunt u het aan een gebruiker toewijzen.
OPMERKING: als een schema op dit moment is toegewezen aan een gebruiker en u wilt het aan een andere gebruiker toewijzen, annuleer
dan de huidige toewijzing en wijs het tijdsschema aan een nieuwe gebruiker toe.
Als u een tijdsschema selecteert dat aan een gebruiker is toegewezen, verschijnt
er een bevestigingsscherm. Als u Ja selecteert, wordt de toewijzing aan deze
gebruiker geannuleerd.

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

Als u een niet‑toegewezen tijdsschema selecteert, verschijnt een lijst met namen. Selecteer
een naam en druk op Selecteren om het tijdsschema aan die gebruiker toe te wijzen.

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
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10.0 FLEXIBELE VELDEN
10.01 Een nieuwe resultatengroep aanmaken
10.02 Een bestaande resultatengroep bijwerken

Er verschijnen mogelijk aanvullende schermen tijdens het meetproces als de optie FLEXIBELE VELDEN door uw websitebeheerder is
geconfigureerd en als de desbetreffende software in uw NGi is geladen.
Met deze optie kunt u de metingen voorzien van een label met aanvullende identificatiegegevens om uw rapporten duidelijker te maken.
U kunt bijvoorbeeld de gebruikte reinigingsoplossing noteren of de naam van de reinigingsverantwoordelijke die het geteste gebied
heeft gereinigd.
Als de optie ‘Flexibele Velden’ is ingeschakeld en geconfigureerd, ziet u de volgende schermen wanneer u een nieuw resultaat aanmaakt of
een bestaand resultaat bijwerkt.
10.01 Een nieuwe resultatengroep aanmaken
Wanneer u een nieuw resultaat aanmaakt, verschijnt een scherm met de flexibele velden en
hun standaardwaarden. Sommige velden bevatten mogelijk geen standaardwaarde.
Om deze standaardwaarden te behouden, gebruikt u de navigatiepijlen (▲/▼) om naar
WAARDEN ACCEPTEREN te gaan en drukt u vervolgens op Selecteren. Dit leidt u verder
naar het meetproces.

Om de standaardwaarden te wijzigen, gebruikt u de navigatiepijlen (▲/▼) om een waarde te
markeren en drukt u op Selecteren. Er verschijnt nu een scherm waarin u de waarde van
het flexibele veld kunt wijzigen. De standaardwaarde is automatisch geselecteerd. Gebruik
de navigatietoetsen (▲/▼) om de gewenste waarde te selecteren. Als het veld leeg is, staat
de waarde <Geen> op het einde van de lijst met waarden. Zodra u de gewenste waarde
hebt geselecteerd, drukt u op Selecteren.

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

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

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

10.02 Een bestaande resultatengroep bijwerken
Wanneer u een bestaand resultaat selecteert, verschijnt het scherm met FLEXIBELE WAARDEN opnieuw. Het proces voor het wijzigen of
accepteren van de waarden in flexibele velden is dezelfde als voor het aanmaken van een nieuw resultaat.
11.0 GEBRUIKERSRICHTLIJNEN

WAARSCHUWING: mag u geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op de 3M™ Clean‑Trace™ Luminometer, het Dockingstation of
de voeding. Uitsluitend door 3M bevoegd onderhoudspersoneel gebruiken.
WAARSCHUWING: u mag de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer of voeding niet gebruiken indien de behuizing is beschadigd.
WAARSCHUWING: geen andere voedingseenheid gebruiken dan de door 3M aangewezen voedingseenheid.
1. De 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer is ontworpen om robuust en gemakkelijk in gebruik te zijn, maar het is een gevoelig
instrument dat met zorg moet worden behandeld.
2. De proefkamer moet gesloten of afgesloten door de dop blijven tussen uitslagen in.
3. Zorg dat u de binnenkant van de kamer niet verontreinigt met gemorst materiaal van een vloeibaar monster of bij het inbrengen van een
wattenstaafje zonder het uit het apparaat te halen.
4. Verwijder altijd de proef voordat u het apparaat UIT zet.
5. Zet het apparaat altijd UIT na gebruik.
6. Reagenstestkits moeten worden opgeslagen en gebruikt volgens de instructies die zijn meegeleverd met de kit.
7. Gebruik uitsluitend reagentia die door 3M of een plaatselijke 3M‑distributeur zijn geleverd.
8. Resultaten hangen af van de temperatuur binnen het bereik van 15‑25°C. Bij temperaturen onder de 15°C zal een lagere uitslag worden
verkregen. Als testen echter altijd worden uitgevoerd bij deze lage temperatuur zullen de verkregen testresultaten consistent zijn.
9. De proefkamer is ontwikkeld om toegang van daglicht tijdens de meting tegen te gaan, maar het instrument heeft een extreem gevoelige
detector en derhalve dient een test met zorg te worden uitgevoerd. Het is verstandig om het instrument niet in helder, direct zonlicht
te gebruiken.
10. Bewaar de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer niet op een plaats met stoom, een hoge vochtigheidsgraad, stof of trillingen.
11. Haal de batterijen uit de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer als deze lange tijd niet wordt gebruikt.
12. Lees de instructies bij de testkit voor volledige informatie over het specifieke type test.

12.0 ONDERHOUD VAN DE 3M™ CLEAN‑TRACE™ NGi LUMINOMETER
12.01 Reiniging
12.02 Temperatuur
12.03 Batterijrichtlijnen

12.01 Reinigen
De buitenste oppervlakken van het instrument moeten worden schoongeveegd met een vochtige doek en daarna droog geveegd worden.
12.02 Temperatuur
Vermijd dat het instrument wordt blootgesteld aan een temperatuur onder de 4°C of boven de 40°C. Indien blootgesteld aan lage
temperaturen kan er condensatie optreden. U dient het apparaat op te warmen tot kamertemperatuur voordat u het gebruikt en de
buitenkant van het apparaat met een doekje of tissue af te vegen.
12.03 Batterijrichtlijnen
Dit zijn de beste praktijken voor het gebruik van de 3M™ Clean-Trace™ NGi Luminometer-batterij om de laadcapaciteit en levensduur van
de batterij te optimaliseren.
• Haal de batterij uit de 3M™ Clean-Trace™ NGi Luminometer als deze lange tijd niet wordt gebruikt.
• Laad de batterij volledig op gedurende minstens 2 uur alvorens de 3M™ Clean-Trace™ NGi Luminometer te gebruiken. Dit geldt zowel
voor nieuwe batterijen als voor vervangbatterijen die in 3M™ Clean-Trace™ NGi Luminometers worden geplaatst.
• Bij normaal gebruik biedt de herlaadbare Li-ion-batterij 3M NGLBP1 een maximale laadcapaciteit van acht uur. Wanneer de batterij
moet worden opgeladen, heeft de batterijstatusindicator geen balkjes. Dit wordt hieronder getoond als Plat-10%. De batterij moet niet
worden ontladen tot geen balkjes alvorens ze te herladen. Een gedeeltelijke herlading is aanvaardbaar.

• De batterij heeft een verwachte levensduur en de batterij slijt telkens als ze wordt geladen en ontladen. De batterij verliest geleidelijk
aan haar laadcapaciteit naarmate ze slijt, totdat ze niet meer opgeladen blijft. Naarmate de batterij slijt, biedt ze bijgevolg een
laadcapaciteit van steeds minder dan acht uur.
• Bewaar de batterij met een lading van 50% wanneer u ze meer dan een maand bewaart. De batterij heeft een lading van 20-49% als
het batterijsymbool twee balkjes telt en een lading van 50-74% als 3 balkjes worden getoond. Bewaar geen volledig ontladen batterij,
want ze dreigt haar herlaadvermogen kwijt te raken. Bewaar geen volledig geladen batterij, want ze dreigt haar vermogen om volledig
te worden opgeladen kwijt te raken.
• Dompel de 3M™ Clean-Trace™ NGi Luminometer of de batterij niet onder in een vloeistof of laat ze niet nat worden.
• Draag de batterij niet in zakken, tassen/handtassen of op andere plaatsen waar ze in contact kan komen met metalen voorwerpen.
• Stel de batterij niet bloot aan rechtstreeks zonlicht of bewaar de batterij niet in rechtstreeks zonlicht of overmatige warmte
(60 °C [140 °F]), noch in een vochtige of bijtende omgeving.
• Sla of gooi niet met de batterij of stel de batterij niet bloot aan een fysieke schok.
• Doorboor het batterijomhulsel niet of breek het niet open. Demonteer de batterij niet.
• Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
• Herlaad de batterij niet in de buurt van een warmtebron of in zeer warme omstandigheden (meer dan 45 °C).
• Gebruik de batterij niet als ze een geur afgeeft, overmatige warmte produceert of aanzienlijk verkleurd of vervormd is. Houd de batterij
uit de buurt van open vuur als de batterij lekt of een geur afgeeft.
• Spoel uw ogen met water en raadpleeg een arts als de batterij lekt en de batterijvloeistof in uw ogen terechtkomt.
We bevelen aan de batterij routinematig te vervangen na een normaal gebruik van twee jaar, als de batterij op een van de bovenstaande
manieren foutief werd gebruikt, als de batterij tekenen van oververhitting vertoont of als ze is vervormd.
Raadpleeg het boekje met Belangrijke Informatie voor de 3M™ Clean-Trace™ NG Luminometer en het 3M™ Clean-Trace™
NG Luminometer Dockingstation, dat veiligheidsinformatie rond de lithiumbatterij bevat. Neem contact op met uw lokale
3M-vertegenwoordiger als u vragen hebt.

13.0 PROBLEMEN OPLOSSEN
13.01 Algemeen
13.02 Scherm Laag batterijvermogen
13.03 Communicatiefoutschermen
13.04 Zelfcontrolefoutscherm
13.05 Andere foutschermen
13.06 Onbedoeld wijzigen van de taalinstelling

13.01 Algemeen
Dit hoofdstuk helpt bij het oplossen van problemen die tijdens het gebruik van de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer kunnen optreden.
Voor meer informatie en/of advies dient u contact op te nemen met 3M of een plaatselijke 3M‑distributeur.
Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Bericht laag
batterijvermogen

De batterijvoeding moet worden
opgeladen.

Zet het instrument UIT. Ga NIET verder met het uitvoeren van
metingen als de waarschuwing LAAG BATTERIJVERMOGEN wordt
weergegeven. Laad de batterij op of sluit het apparaat aan op
de wisselstroom.

Hoge achtergrond

(a) Binnendringen van extern licht.
(b) Proef nog in kamer.
(c) Kamer is lange tijd open gelaten
tussen uitslagen in.
(d) Kamer verontreinigd.
(e) Instrumentstoring.

(a) Meetkamer niet goed afgesloten. Controleer of de kamer
is gesloten.
(b) Verwijder de proef.
(c) Controleer nu opnieuw met gesloten kamer.
(d) Zet het instrument uit. Laat 2 uur staan en controleer dan opnieuw.
Probeer NIET om de binnenkant te reinigen.
(e) Neem contact op met 3M of een lokale 3M‑distributeur.

Geen weergave

(a) Batterij helemaal leeg.
(b) Contactpunten van
batterij verontreinigd.
(c) Instrumentstoring.

(a) Laad batterij opnieuw
(b) Haal de batterij eruit en reinig de contactpunten voorzichtig met
een droge tissue. Reinig NIET met een schuurmiddel.
(c) Neem contact op met 3M of een plaatselijke 3M‑distributeur.

Hoog reagenscontrole

(a) Hoge achtergrond
(b) Verontreiniging van reagentia of
etenswaren.

(a) Zie Hoge achtergrond
(b) Herhaal de controle om te bepalen of het verontreiniging van een
individuele test is.
Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met 3M of een
plaatselijke 3M‑distributeur.

Resultaten lager dan
verwacht

(a) Proef‑/reagensprobleem.
(b) Instrumentstoring.

(a) Controleer op juiste proef en reagensvoorbereiding volgens
testkitinstructies. Controleer met nieuwe reagentia en een bekende
positieve proef zoals een 3M Positieve Controletest.
(b) Neem contact op met 3M of een plaatselijke 3M‑distributeur.

OPMERKING: zonlicht of statische elektriciteit kan ervoor zorgen dat wattenstaafbuisjes fosforesceren en hoge uitslagen geven. Een direct
daarna uitgevoerde uitslag is normaal gesproken 50% van de uitslag van de eerste als dit de oorzaak is. Bij verdere herhaaluitslagen zullen
de resultaten lager en lager worden tot ze de normale uitslag benaderen. Vermijd blootstelling van wattenstaafbuisjes aan, of het uitvoeren
van testen in, fel zonlicht.
13.02 Scherm Laag batterijvermogen
Druk op OK om terug te gaan naar het HOOFDMENU en zet het instrument UIT. Ga NIET
verder met het uitvoeren van metingen als de waarschuwing LAAG BATTERIJVERMOGEN
wordt weergegeven. Laad de batterij op of sluit het apparaat aan op de wisselstroom.
Battery Low!

OK

Wed 04 Jan 2012 10:09

OK

13.03 Communicatiefoutschermen
Als er een communicatiefout tussen de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer en de 3M™ Clean‑Trace™ Online Software optreedt, volgt u
de instructies zoals deze op het scherm van het instrument worden weergegeven.
Zorg dat een juiste communicatie wordt gebruikt en dat de aansluitingen goed vastzitten in zowel de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer
als de pc‑aansluiting. Indien het probleem aanhoudt, dient u contact op te nemen met 3M of een plaatselijke 3M‑distributeur.

13.04 Zelfcontrolefoutscherm
Dit scherm toont een 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer met een mislukte
achtergrond‑ of ijkingscontrole. Gebruik het instrument niet om metingen uit te voeren als
de werking is aangetast. Neem contact op met 3M of met een plaatselijke 3M‑distributeur
voor onderhoud en ijking.

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

13.05 Andere foutschermen
Er is geen geheugen beschikbaar in het instrument om nog meer resultaten op te slaan.
Druk op OK, upload alle opgeslagen resultaten naar de pc en probeer het opnieuw.
Er is een interne fout opgetreden bij de kamer of bij verbindingen met de kamer. Neem
contact op met 3M of een plaatselijke 3M‑distributeur.

Chamber Fault!
Unable to measure

OK

Foutbericht
Onverwachte fout:
bezig met resultaten
opvragen
Onverwachte fout:
resultaten uploaden
Niet alle proefplannen
zijn gedownload
Fout wanneer u
proefplannen verwijdert en
downloadt
Niet alle proefplannen zijn
gedownload. Voer het
uploadproces opnieuw uit
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OK

Handeling gebruiker
Koppel de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer van de USB‑kabel los of verwijder deze uit het
dockingstation, verbind ze opnieuw en synchroniseer opnieuw.
Koppel de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer van de USB‑kabel los of verwijder deze uit het
dockingstation, verbind ze opnieuw en synchroniseer opnieuw.
Met de website van de 3M™ Clean‑Trace™ Online Software controleert u of de proefplannen aan de
gebruiker van de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer zijn toegewezen.
Koppel de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer van de USB‑kabel los of verwijder deze uit het
dockingstation, verbind ze opnieuw en synchroniseer opnieuw.
Koppel de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer van de USB‑kabel los of verwijder deze uit het
dockingstation, verbind ze opnieuw en synchroniseer opnieuw.

Er zijn geen proefplannen
beschikbaar

Met de website van de 3M™ Clean‑Trace™ Online Software controleert u of de proefplannen aan de
gebruiker van de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer zijn toegewezen.
Koppel de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer van de USB‑kabel los of verwijder deze uit het
dockingstation, verbind ze opnieuw en upload de resultaten opnieuw.

Fout ontvangen:
bezig met verwijderen van
resultaten, resultaten zijn
niet verwijderd

Koppel de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer van de USB‑kabel los of verwijder deze uit het
dockingstation, verbind ze opnieuw en synchroniseer opnieuw.

Geen netwerkverbinding

Wijst op een probleem met de netwerkverbinding tussen de driversoftware van de 3M™ Clean‑Trace™
Online Software en het internet. Meestal wordt deze fout veroorzaakt door een proxyserver die in uw
netwerk is geïnstalleerd. Neem contact op met uw IT‑helpdesk voor meer informatie.

13.06 Onbedoeld wijzigen van de taalinstelling
Als een taalinstelling onbedoeld wordt gewijzigd, kan het moeilijk zijn om terug te keren naar de oorspronkelijke taal. Als dit plaatsvindt, dient
u de volgende volgorde van het indrukken van toetsen te volgen om terug te keren naar de oorspronkelijke taal:
1. Schakel de 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer uit, zet hem weer aan en wacht tot het hoofdmenu verschijnt.
2. Druk de navigatietoets “omhoog” één keer in.
3. Druk één keer op de rechterfunctietoets.
4. Druk de navigatietoets “omlaag” één keer in.
5. Druk één keer op de rechterfunctietoets.
6. Selecteer de gewenste taal uit de lijst met behulp van de navigatietoetsen en druk één keer op de rechterfunctietoets.

14.0 BIJLAGEN
14.01 Technische specificaties
14.02 Voorwaarden en afspraken

14.01 Technische specificaties
Gebruikersinterface
• Eenvoudig gestructureerd menusysteem
• Toetsen‑ en menugestuurde LCD‑gebruikersinterface
• Gebruikersinterface met 7 toetsen ‑ OMHOOG, OMLAAG, LINKS, RECHTS, AAN/UIT en 2 softwaregedefinieerde toetsen
• Tactiel siliconen rubbertoetsenbord
• Interface en software zorgen ervoor dat de gebruiker snel tekst kan invoeren.
Scherm
• Grafisch LCD‑scherm met 240x160 pixels
• Automatische contrastregeling ‑ voor het compenseren van temperatuurvariaties die invloed hebben op het schermcontrast
• Achtergrondverlichting met instelbare AAN/UIT‑opties in de software
• Scrol omhoog/omlaag‑besturing voor lange lijstitems
• Automatisch schaalbare schuifbalken om grootte en stand van de lijst aan te geven zoals in Microsoft® Windows‑toepassingen
• Datum‑ en tijdweergave als het apparaat niet in de sluimerstand of meetstand staat
Ergonomie
• Links‑ en rechtshandige bediening
• Scherm leesbaar in zowel mobiele (in de hand gehouden) stand als in bureaubladstand
• Geheel draagbaar, handbediend, bureaublad‑, riem‑ of schouderdraagtas‑ of dockingstationopties beschikbaar voor
maximale gebruikersflexibiliteit
Proefkamer
• Voorkomt meten met geopende dop
Laden
• Uitneembare afgedichte batterijvoeding
• Snel opladen
• Stroomaansluiting op het instrument en optioneel dockingstation voor laden via de lader
• Het instrument detecteert automatisch wanneer de lader moet worden aangesloten
• Weergavepictogram toont resterend batterijvermogen

Intelligente diagnose
• Ingebouwde fout‑ en statusdiagnostiek
• Niet geijkt
• Achtergronden te hoog
• Ingebouwde ijkingscontroletechnologie
Opgeslagen resultaten
• Opgeslagen bestanden bevatten de volgende informatie
oo Unieke resultatenbestandsnaam
oo Instrument‑ID of serienummer
oo Naam proefplan
oo Eerst geopende datum/tijdsindicatie
oo Laatst geopende datum/tijdsindicatie
oo Datum/tijdindicatie voor elk individueel resultaat
oo Elk resultaat, inclusief nieuw uitgevoerde testen, verschijnt in dit bestand
oo Geslaagd/Waarschuwing/Mislukt‑status voor elk resultaat
oo Gebruikersnaam
oo Productpartijnummer voor gebruikerstestreferentie bij het invoeren
oo Andere velden die in 3M™ Clean‑Trace™ Online Software zijn gedefinieerd
• Niet‑vluchtig gegevensgeheugen
• SRAM met batterijback‑up
• Opslagcapaciteit van meer dan 3500 resultaten
Beveiliging
• Elk instrument heeft een uniek softwarecoderings‑ID‑nummer
• Wachtwoord beschermd op instrument‑ en gebruikersniveau

Toebehoren
• 3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometer Dockingstation
-- Niet‑intelligente instrumenthouder met
tweevoudige instrumentaansluitingen
-- De gebruiker kan de kabels direct op het instrument of het
dockingstation aansluiten
-- Mogelijkheid om het apparaat uit de houder te nemen en ermee rond te
lopen zonder dat u stekkers hoeft los te maken
-- Biedt extra bureaustabiliteit.
-- 3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometer Dockingstation houdt de
3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer met een optimale werk‑/
kijkhoek voor op uw bureau.
• 3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometer zachte draagtas
Afmetingen: Ongev. 205 x 85 x 60 mm (8,1 x 3,3 x 2,4 inch)
Gewicht: 400 g (14 ounce)
Temperatuur
Bewaren tussen 4 en 40°C (39 en 104°F)
Optimale werking tussen 15 en 25°C (59 en 77°F)
Ingebouwde temperatuursensoren
Batterij: Li‑ion
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De volgende afspraken worden gebruikt om bepaalde items en handelingen in deze handleiding te vertegenwoordigen:
Vetgedrukte hoofdletters

bijv. DATUMINDELING

Een menu‑item

Vetgedrukte kleine letter

bijv. Selecteren

Een toetsdruk die een van de functietoetsen

Enkel aanhalingsteken

bijv. ‘Maand’

Een specifiek item binnen een menu

Menu
RS232
Proefplan
Zelfcontrole
USB

Een lijst met mogelijke functies wordt weergegeven op het scherm waar elke functie kan worden geselecteerd
met de cursor en functietoetsen.
Een methode voor aansluiting op de pc. Een specifieke kabelaansluiting is vereist.
Een proefplan is een lijst met testpunten met geslaagde of mislukte niveaus die eerder zijn gegenereerd met de
3M™ Clean‑Trace™ Online Software.
Een middel om te controleren dat het instrument binnen de ingestelde prestatielimieten werkt.
Een methode voor aansluiting op de pc. Een specifieke kabelaansluiting is vereist.
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