
LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA LÄHETYS
SCIL VET abc

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

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. Laitteen  

näyttöön ilmestyy Start Up -valinta:

• Paina ESC-painiketta. Laitteen aloittaessa Start 
Up -ajon, keskeytä ajo painamalla ESC-painiket-
ta toistamiseen. 

• Valitse päävalikosta ylös-alas-nuolinäppäimillä 
4-SERVICE ja paina ENTER:

• Valitse huolto-valikosta ylös-alas-nuolinäppäimil-
lä 3-REAGENT PACK ja paina ENTER:
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VALMISTELE OMA, HUOLTOON LÄHTEVÄ LAITTEESI 
LÄHETYSKUNTOON
• Tyhjennä mittakammiot laitteen ollessa vielä 

päällä valitsemalla ylös-alas-nuolinäppäimillä  
4-SERVICE ja painamalla ENTER:

• Valitse huolto-valikosta ylös-alas-nuolinäppäimil-
lä 2-DRAIN CHAMBERS ja paina ENTER:

• Kammioiden tyhjentyminen kestää 20 sekuntia. 
• Kun toimenpide on suoritettu, sammuta virta 

laitteen virtakatkaisimesta, joka sijaitsee laitteen 
takaosassa. 

• 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.



• Valitse REAGENT PACK -valikosta 
ylös-alas-nuolinäppäimillä 3-PRIME ja paina 
ENTER:

• Toista PRIME-toiminto kolme kertaa, jotta kaikki 
ilma letkuista on poistunut. 

• Käynnistä laite käyttöohjeen mukaisesti, ja anna 
sen suorittaa Start Up -ajo. 

KONTROLLIAJO JA LAITTEEN KÄYTTÖKUNNON 
TOTEAMINEN

• Aja laitteella käytössäsi oleva tuore kontrolli- 
näyte ja vertaa tuloksia laitemallin viitearvoihin.

Lainalaite on käyttövalmis, jos:
• Start Up -ajo on mennyt hyväksytysti läpi.
• Kontrolliajon tulos on kontrollinäyte-erän  

viitearvojen sisällä.

Laitteen käyttöönottoon saa tukea puhelimitse 
numerosta 0201 226 602.


