
LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA LÄHETYS
SCIL VET abc Plus

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka otat käyttöön Triolab Oy:n huollon ajaksi lähettämän lainalaitteen ja 
lähetät oman laitteesi huoltoon.

VALMISTELE OMA, HUOLTOON LÄHTEVÄ LAITTEESI 
LÄHETYSKUNTOON
• Tyhjennä mittakammiot laitteen ollessa vielä 

päällä. Mene huoltovalikkoon ja valitse sieltä 
käyttäjähuolto-valikko.

• Valitse käyttäjähuolto-valikosta Chambers  
draining ja sen jälkeen paina rattaiden  
kuvaketta ruudun alalaidasta.

• Kun toimenpide on suoritettu, sammuta virta 
laitteen virtakatkaisimesta laitteen takaosasta.

• Poista reagenssipakkaus.
• Irrota virtajohto laitteen liittimestä ja  

mahdollinen tietokonekaapeli sekä printteri- 
kaapeli laitteen takaa. 

• Varmista, että laitteen etuovi on lukittu.

LAITTEEN LÄHETYS
• Pakkaa laite kuljetuslaatikkoon ilman virtajohtoa 

ja kiinnitä mukana tullut palautusrahtikirja  
laatikon päälle.

• Kun laitteesi on pakattu ja saapunut lainalaite 
todettu käyttökuntoiseksi, soita Triolabin asiakas-
palvelunumeroon 0201 226 600 ja tilaa laitteen 
nouto. Ilmoita myös, mikäli aukioloaikanne 
rajoittavat laitteen noutoa.

HUOLLON AJAKSI SINULLE LÄHETETYN  
LAINALAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO
• Avaa lainalaitelaatikon lukitukset ja nosta kansi 

varovasti kohtisuoraan ylöspäin.
• Tarkista, ettei laitteessa ole näkyviä vaurioita.
• Mikäli laite on tuotu juuri kylmästä ulkoilmasta, 

anna laitteen olla huoneenlämmössä tunti ennen 
käynnistämistä.

• Nosta laite pöydälle ja kytke virtakaapeli sekä 
mahdollinen tietokonekaapeli sekä printteri- 
kaapeli laitteen taakse.

• Asenna laitteeseen reagenssipakkaus.
• Käynnistä laite virtakytkimestä. Laite asettaa 

lämpötilaansa noin 3 minuutin ajan ja ajaa sen 
jälkeen automaattisesti Start Up -ajon, jonka 
jälkeen näytölle ilmestyvät Start Up -ajon  
tausta-arvot.

• Hyväksy läpi mennyt Start Up -ajo         -pai-
nikkeella. Mikäli Start Up -ajo antaa ilmoituksen 
”Start Up failed”, valitse käyttäjähuoltovalikosta 
All reagent priming -toiminto ja toista Start Up 
-ajo.

KONTROLLIAJO JA LAITTEEN KÄYTTÖKUNNON  
TOTEAMINEN
• Kirjaudu laitteelle VET-käyttäjänä.
• Lainalaitteeseen on luotu valmiiksi yleinen kont-

rolliprofiili ilman erätietoja ja raja-arvoja. Tarkis-
ta valmiiksi luodun kontrolliprofiilin Lot number 
kontrollivalikosta        . 

• Aloita kontrolliajo syöttämällä kontrolliprofiilin Lot 
number näytteenajovalikon Sample ID -kenttään.

• Tuloksen valmistuttua vertaa tulosta käytössä-
si olevan kontrollinäyte-erän viitearvopaperiin.
Huom! Laite ei anna automaattisesti hälytyksiä 
yleisellä kontrolliprofiililla ajettaessa, vaan tulok-
sia on aina verrattava viitearvopaperiin. Mikäli 
haluat käyttää lainalaitteella oman kontrollisi 
hälytysominaisuuksia, luo tätä varten profiili 
käyttöohjeen mukaisesti.

Lainalaite on käyttövalmis, jos:
• Start Up-ajo on mennyt hyväksytysti läpi.
• Laitteen Status-ruutu ei ole punainen. 
• Kontrolliajon tulos on kontrollinäyte-erän  

viitearvojen sisällä.

Laitteen käyttöönottoon saa tukea puhelimitse 
numerosta 0201 226 602.
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