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Vysv!tlivky k symbol"m Vysvetlenie symbolov Jelmagyarázat Obja#nienie symboli

Katalogové !íslo Katalógové !íslo Katalógusszám Numer katalogowy

V"robce V"robca Gyártó Producent

Obsah Obsah Tartalomjegyzék Zawarto#$

P%ístroj Prístroj M&szer Urz'dzenie

     Napájecí zdroj Napájací zdroj Tápegység Zasilacz

Sí(ov" kabel Sie(ov" kábel Hálózati kábel Przewód zasilania sieciowego

Viz. návod k pou)ití Pozrite návod na pou)itie Nézze meg a 
használati útmutatót

Zapozna$ si* z 
instrukcj' obs+ugi

Pozor, hrozící nebezpe!í (Viz. 
Zvlá,tní upozorn-ní a omezení)

Pozor, riziko nebezpe!enstva 
(pozri Preventívne opatrenia  
a obmedzenia)

Vigyázat, lehetséges veszély 
(Lásd az Óvintézkedéseket és 
korlátozásokat)

Ostro.nie: niebezpiecze/stwo 
(patrz Ostrze.enia i zakazy)

V"straha t"kající se pou)ívání 
infek!ních materiál0 p%i testech 
(Viz. Zvlá,tní upozorn-ní a 
omezení)

Pozor na pou)itie infek!n"ch 
materiálov pri v"kone testu  
(pozri Preventívne opatrenia  
a obmedzenia)

A mérés elvégzése során ügyeljen 
a fert1z1 anyagok használatára 
(lásd az Óvintézkedéseket és 
korlátozásokat)

Zachowa$ ostro.no#$ w trakcie 
post*powania z materia+ami 
zaka2nymi podczas bada/  
(patrz Ostrze.enia i zakazy)

Store at
2...35°C Skladovací teplota Teplota skladovania Tárolási h1mérséklet Temperatura sk+adowania

Nutné opatrné zacházení Manipulujte opatrne. Kezelje óvatosan Zachowa$ ostro.no#$ podczas 
manipulacji

Chra3te p%ed de,t-m 
a vlhkostí

Chrá3te pred da)4om 
a vlhkos(ou.

Óvja es1t1l és párás 
környezett1l

Chroni$ przed deszczem 
i wilgoci'
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1 ÚVOD

Ur%en& ú%el pou'ití
Orion Diagnostica QuikRead go® je snadno 
pou)iteln" in-vitro diagnostick"  systém. Byl 
vyvinut k m-%ení r0zn"ch analyt0 ze vzork0  
od pacient0 a pou)ívá se p%i diagnostice  
a monito ringu lé!by. Systém se skládá z p%ístroje 
QuikRead go a ze sad reagencií QuikRead go.

P(ístroj QuikRead go 
QuikRead go je fotometr schopn" m-%it kvan-
titativní i kvalitativní v"sledky. P%ístroj byl 
zkonstruován a zkalibrován pro fotometrická 
a turbidimetrická m-%ení. Tento p%ístroj vás 
prost%ednictvím %ady hlá,ení a animací na displeji 
provede cel"m testovacím postupem. 
P%ístroj QuikRead go m-%í absorbanci roztoku 
v kyvet- a na základ- p%edem nastaven"ch 
kalibra!ních dat p%evádí hodnotu absorbance 
na hodnotu koncentrace nebo na pozitivní/ 
negativní v"sledek. Kalibra!ní data, která definují 
pro ka)d" test kalibra!ní k%ivku nebo hrani!ní 
hodnotu, jsou uvedena na popisce ka)dé kyvety. 
Tyto údaje se p%evedou do p%ístroje QuikRead go 
automaticky v pr0b-hu m-%ení. 

Testy se provádí podle u)ivatelského návodu, 
kter" je p%ilo)en ke ka)dé sad- reagencií  
Quik Read go. V"sledky jsou k dispozici b-hem 
n-kolika minut. 
P%ístroj je mo)né provozovat ze sí(ového 
napájecího zdroje nebo z akumulátorové jed-
notky, disponuje USB konektory pro externí 
tiskárnu, PC nebo !te!ku !árov"ch kód0.
P%ístroj QuikRead go je mo)né p%ipojit k 
dálkovému laboratornímu a nemocni!nímu 
informa!nímu systému (LIS/HIS). P%ístroj pracuje 
s normalizovan"m protokolem p%enosu dat. Pro 
více informací kontaktujte zastoupení v"robce. 

Bezpe%nostní informace
V zájmu vlastní bezpe!nosti dodr)ujte v,echny 
v"stra)né nápisy a varování. Varování a v"stra)né 
nápisy slou)í k tomu, aby vás v,ude tam, kde je 
to zapot%ebí, upozor3ovaly na potenciální rizika 
spjatá s provozem p%ístroje a na nebezpe!í úrazu 
elektrick"m proudem. 
P%ed zahájením práce s p%ístrojem QuikRead go 
si pozorn- p%e!t-te v,echna zvlá,tní upozorn-ní 
a omezení. 

Zvlá)tní upozorn!ní a omezení
Do p%ístroje ani na n-j nesmíte vylít )ádnou 
tekutinu !i upustit jak"koliv p%edm-t.
Rozlit" potenciáln- infek!ní materiál je nutno 
okam)it- ut%ít savou buni!inou a pot%ísn-né 
plochy um"t standardním dezinfek!ním pro-
st%edkem nebo 70% etylalkoholem. Materi-
ál pou)it" k !i,t-ní rozlité substance v!etn- 
rukavic je nutné likvidovat jako biologicky  
nebezpe!n" odpad.
Kdykoliv provádíte test, nepou)ívejte do vzdá-

Nejprve si p%e!t-te a poté sv-domit- dodr)uj-
te pokyny pro pou)ití reagencií QuikRead go 
dodané s ka)dou sadou reagencií.
Pou)ívat se smí v"hradn- reagencie Quik Read 
go.
Nemíchejte slo)ky s r0zn"mi !ísly ,ar)í !i z 
r0zn"ch test0.
Do p%ístroje QuikRead go nikdy nevkládejte 
kyvetu bez t-sn- dota)eného ví!ka.
Zkontrolujte, zda je z kyvety dokonale odstra-
n-na t-snící fólie.
Pou)ívejte pouze napájecí zdroj dodan" s p%í-
strojem a zajist-te, aby byla zástr!ka umíst-na 
tak, aby ji bylo mo)né vytáhnout.
Pou)ívejte pouze oficiální akumulátor Quik-
Read go dodan" firmou Orion Diagnostica.
P%i m-%ení nep%ipojujte k p%ístroji QuikRead 
go )ádná externí za%ízení.
P%i p%enosu dat nevytahujte ani nevypínejte 
USB za%ízení.

ÚVOD
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2  ZA$ÍNÁME

Rozbalení
Otev%ete p%epravní obal a zkontrolujte, zda obsa-
huje v,echny d0le)ité polo)ky: 

P%ístroj
Návod k pou)ití
Napájecí zdroj
Sí(ov" kabel

Pe!liv- p%ístroj prohlédn-te a ujist-te se, )e p%i 
p%eprav- nedo,lo k jeho po,kození. 
Jestli)e zjistíte jakékoliv po,kození nebo bude-li 
scházet kterákoliv polo)ka, okam)it- uv-domte 
svého dodavatele. 

Sou%ásti p(ístroje  
QuikRead go
Komponenty p%ístroje QuikRead go jsou vyobra-
zeny na obrázku 1 (p%ístroj p%i pohledu shora), 
obrázku 2 (p%ístroj p%i pohledu zezadu) a obráz-
ku 3 (p%ístroj p%i pohledu zespodu).

Obrázek 1
1. M-%icí kom0rka pro kyvetu 
2. Dotykov" displej
3. Vypína!

1

3

2

4
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Obrázek 2
1. USB port 2 (Typ A)
2. USB port 3 (Typ A)

5. Konektor pro napájecí zdroj

Obrázek 3
1. Kryt akumulátorové jednotky
2. 5títek p%ístroje s v"robním !íslem

4

5

1

2

3

1
2
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Zvedání/p(ená)ení p(ístroje Pokud p%ístroj QuikRead go zvedáte nebo jej 
p%ená,íte, v)dy tak !i3te opatrn-. Na zadní !ásti 
p%ístroje je madlo, které jej umo)3uje nést jed-
nou rukou (obrázek 4). 
Po bo!ních stranách je p%ístroj opat%en" 
prohlubn-mi pro jeho lep,í uchopení (obrázek 5). 

Umíst!ní a pracovní 
prost(edí

Pou'ívání
P%ístroj je t%eba polo)it na rovn", !ist" a vodo-
rovn" povrch a je nutno dávat p%itom pozor na 
následující opat%ení:

Pro pou)ití v místnosti.
Nepou)ívejte v nadmo%ské v",ce nad 2000 m.
Teplota prost%edí se musí pohybovat mezi 
15°C a 35°C. 
Maximální relativní vlhkost vzduchu je 80% 
p%i teplot- do 31°C a lineárn- se sni)uje a) na 

Maximální dovolen" rozkmit nap-tí v síti 
±10% udávaného nap-tí.
Instalace kategorie II (pr0chozí nap-tí 2500 V).
Neumis(ujte p%ístroj na p%ímé slune!ní sv-tlo.
Neinstalujte p%ístroj do silného magnetického 
!i elektrického pole (nap%íklad k rentgenov"m 
za%ízením).
P%ístrojem nepohybujte, pokud práv- provádí 
test.
Stupe3 zne!i,t-ní 2.

P(ená)ení a uskladn!ní
Teplota prost%edí se musí pohybovat mezi 2°C 
a 35°C.
Chra3te p%ístroj p%ed de,t-m a vlhkostí.
Zacházejte s p%ístrojem opatrn-.

Obrázek 4
Zvednutí p%ístroje jednou rukou

Obrázek 5
Zvednutí p%ístroje ob-ma rukama

!"#$%#&'()**+),-.//000* )&,',)1&)000&234536*



Elektrická napájecí )*"ra a 
akumulátorová jednotka
P%ístroj QuikRead go m0)ete pou)ívat bu4 s  
elektrickou napájecí ,30rou, nebo s aku-
mulátorovou jednotkou. Akumulátorová jed-
notka se nabíjí automaticky, kdy) je zapojen" 
napájecí kabel. 

Konektory a kabely
Na zadní stran- p%ístroje se nachází p-t konektor0 
se symboly popisujícími jejich ú!el. Jeden USB 
konektor se nachází na pravé stran- p%ístroje.
V,echny symboly jsou popsány na obrázku 6. 

Schéma elektrického p%ipojení kabelu naleznete 
na adrese www.quikread.com.

Zapojení elektrické napájecí )*"ry
Zapojte elektrickou napájecí ,30ru do zadní !ásti 
p%ístroje. Druh" konec napájecího kabelu zasu3te 
do zásuvky.

USB

Nahlédn-te do návodu 
k pou)ití

Proud

Vypína!

Obrázek 7
Zapojení elektrické napájecí ,30ry

Obrázek 6
Symboly na QuikRead go

 
 and LAN connections.
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Instalace akumulátorové jednotky
P%i instalaci akumulátorové jednotky do p%ístroje 
QuikRead go postupujte opatrn- podle ní)e 
uvedeného postupu. 

1.  Vypn-te p%ístroj (je-li zapnut").
2.  Vytáhn-te elektrickou napájecí ,30ru.
3.  P%ístroj polo)te bo!ní stranou na st0l.

5.  P%ipojte konektor akumulátoru do akumulá-
torové jednotky.

a ujist-te se, )e je instalovaná správn-.
7.  Zav%ete kryt akumulátorové jednotky. 
8.  P%ístroj postavte zp-t do svislé polohy.

Obrázek 8
1. Kryt akumulátorové jednotky
2. Konektor akumulátoru
3. Akumulátorová jednotka

2

1

3

4
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Napájení (Zapnuto, Vypnuto, 
re'im spánku)
P%ístroj QuikRead go operuje ve t%ech re)imech: 
zapnuto, vypnuto nebo re)im spánku. 

Zapínání p(ístroje
Zapn-te p%ístroj stisknutím vypína!e na !elním 
panelu. Sv-teln" indikátor vypína!e oznamuje, 
)e je p%ístroj zapnut".
Pokud se nic nestane, p%esv-d!te se, zda 
je p%ístroj p%ipojen do sít- !i zda je p%ístroj  
p%epnut" na provoz s akumulátorem a zda je 
akumulátor nabit".
Po stisknutí vypína!e se rozsvítí podsvícení  
displeje, p%ístroj se rozb-hne a objeví se hlavní 
menu. 
P%i prvním spu,t-ní p%ístroje QuikRead go  
se otev%e program Pr0vodce nastavením  
(viz. kapitola Pr0vodce nastavením).

Vypínání p(ístroje
Chcete-li p%ístroj vypnout, stiskn-te zhruba na 
dv- sekundy vypína!. K potvrzení vypnutí vás 
p%ístroj vyzve dotazem ”Chcete QuikRead vyp-
nout?” Pokud na dotykovém displeji zvolíte 
Ano, p%ístroj se vypne. V p%ípad-, )e v p%ístroji 
byla v okam)iku vypnutí kyveta, bude kyveta 
vyzdvi)ena a p%ístroj vás po)ádá, abyste ji vyjmuli.  

Re'im spánku (Sleep Mode)
Ú!elem re)imu spánku je ,et%it nabití akumulá-
toru p%i jeho pou)ívání. Re)im spánku se akti-
vuje automaticky poté, co byl p%ístroj ne!inn" 
po dobu, která p%ekra!uje !as navolen" v 
u)ivatelském nastavení (viz. kapitola Nastavení 
–> Úsporn! re"im).
P%ístroj signalizuje re)im spánku blikající kon-
trolkou vypína!e. Chcete-li p%ístroj zaktivovat, 
stiskn-te tla!ítko vypína!e.

Pou'ití dotykové obrazovky
P%ístroj QuikRead go má barevnou dotykovou 
obrazovku. Ovládá se tak, )e se prsty dot"káte 
virtuálních tla!ítek. Obrazovku je mo)né pou)ívat 
jak hol"mi prsty, tak navle!en"mi rukavicemi. 
Dotykové obrazovky se dot"kejte lehce, proto)e 
p%íli, siln" tlak nebo pou)ití ostrého p%edm-tu by 
ji mohlo po,kodit. 
Klepnutí na tla!ítko má v)dy multisenzorickou 
zp-tnou vazbu. Tla!ítko oznamuje, )e jste se 
jej dotkli, jak vizuální zm-nou vzhledu, tak i 
sly,iteln"m zvukem. 
P%íkaz se provede, jakmile uvolníte prst ze stisk-
nutého tla!ítka. Pokud tla!ítko uvolníte mimo 
p0vodní prostor tla!ítka, nezadá se )ádn" p%íkaz.

Obrázek 9
Vyu)ití dotykové obrazovky, kde se obrazovky lehce dotknete prstem.
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Pr"vodce nastavením
P%i prvním spu,t-ní p%ístroje QuikRead go dosta-
nete pokyn k nastavení p%ístroje pomocí progra-
mu Pr0vodce nastavením. Po spu,t-ní programu 
Pr0vodce nastavením dostanete pokyn, abyste 
zvolili jazyk a nastavili datum a !as. 
Nastaven"m jazykem je angli!tina. Jazyk lze  
zm-nit v první fázi programu Pr0vodce nas-
tavením. 
Program Pr0vodce nastavením spus(te volbou 
Start  (viz.obrázek 10).  

Poznámka
Program Pr0vodce nastavením je 
také mo)né spustit ru!n- z menu  
Nastavení –> Pr#b$h m$%ení –> Údr"ba –> 
Základní nastavení. 

Obrázek 10
Program Pr0vodce nastavením spus(te volbou Start 
na úvodní obrazovce Nastavení.

 

Start 
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Jazyk
Vyberte jazyk, kter" si p%ejete pou)ívat na 
p%ístroji. Pokud nem0)ete po)adovan" jazyk na 
seznamu jazyk0 nalézt, roz,i%te mo)nosti hledání 
volbou More languages. Zvolte jazyk klepnutím 
na p%íslu,né tla!ítko. 
Poté budete vyzváni k potvrzení volby jazyka. 
Pokyn k potvrzení se vám zobrazí jak v angli!tin-, 
tak i ve vámi zvoleném jazyce. Pokud je zvolen" 
jazyk správn" zvolte Yes (Ano), pokud není, 
zvolte No (Ne). 
Zvolen" jazyk m0)ete zm-nit kdykoliv pozd-ji.

Obrázek 11
Prvním krokem programu Pr0vodce nastavením je 
v"b-r pracovního jazyka pro p%ístroj QuikRead go.
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Datum a %as
Druh"m krokem programu Pr0vodce nastavením 
je nastavení data a !asu. Nastavení probíhá podle 
ní)e uveden"ch pokyn0:
1. V %ádku &as zvolte Upravit.
2. Pomocí tla!ítek se ,ipkou nastavte !as.
3. Zvolte, zda chcete 12-hodinov" nebo  

OK. 
5. Na %ádku Datum stiskn-te Upravit.

7. Zvolte formát data.
8. Akceptujte pomocí OK.

Dal'í.
10. Zvolte Dal'í.

Jas obrazovky 
T%etím krokem programu Pr0vodce nastavením 
je nastavení jasu obrazovky. Nastavení probíhá 
podle ní)e uveden"ch pokyn0:
1. Pomocí tla!ítek se ,ipkou nastavte jas obra-

zovky.
2. Akceptujte volbou Dal'í.

Obrázek 12
Druh"m krokem programu Pr0vodce nastavením je 
nastavení data a !asu pro p%ístroj. 
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Hlasitost 

je nastavení hlasitosti:
1. Pomocí tla!ítek se ,ipkou nastavte hlasitost 

tónu klávesnice. 
2. Hlasitost zvuku je mo)né vyzkou,et tla!ítkem 

Test.
3. Pomocí tla!ítek se ,ipkou nastavte hlasitost 

tónu varování. 

Test.
5. Akceptujte volbou Dal'í.

Ukon%ení programu  
Pr"vodce nastavením
Nyní jste dokon!ili program Pr0vodce nas-
tavením. M0)ete za!ít pou)ívat p%ístroj nebo 
p%ejít na dodate!ná nastavení volbou Pokro(ilé 
nastavení.  

U'ivatelské rozhraní v kostce
P%ístroj QuikRead go se pou)ívá prost%ednictvím 
grafického u)ivatelského rozhraní. Tato kapitola 
objas3uje hlavní principy u)ivatelského rozhraní. 

Hlavní menu
P%es hlavní menu máte p%ístup k u)ivatelskému 
rozhraní (viz. obrázek 13).

Obrázek 13
Hlavní menu
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Symboly ozna%ující stav za(ízení
Obrazovka stavu za%ízení m0)e obsahovat 
následující symboly (viz. obrázek 14): 

1.  Název profilu
2.  USB za%ízení
3.  Externí klávesnice

5.  Tiskárna

7.  Hladina nabití akumulátoru

Obrázek 14

21 3 4 5 6 7 8
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Rozvr'ení
Plocha obrazovky u)ivatelského rozhraní 
je rozd-lena do p-ti funk!ních ploch (viz. 
obrázek 15): 

1.  Obrazovka stavu za%ízení
 Oznamuje stav p%ístroje QuikRead go 

prost%ednictvím symbol0.

2.  Oznamovací plocha
 Barevn- oznamuje momentální fázi pro-

cesu. Implicitní barvou je ,edá, zatímco 
zelená zna!í, )e práv- probíhá ur!itá 
operace, )lutá znamená, )e je zapot%ebí 
u)ivatelského zásahu a !ervená indikuje 
chybu. 

3.  Obsahová plocha
 Na st%edu obrazovky jsou aktuální data. 

 Na v-t,in- obrazovek jsou uvád-ny do-
date!né informace pro nápov-du.

5.  Naviga!ní plocha
 Standardní tla!ítka pro Navigaci nalez-

nete v dolní !ásti obrazovky

Obrázek 15

1

2

3

4

5

20

Result info
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Struktura u'ivatelského rozhraní
U)ivatelské rozhraní obsahuje p-t hlavních ploch 
pod hlavním menu (viz. obrázek 16):

1.  M-%ení
2.  Kontrola kvality 
3.  V"sledky

5. Nastavení

Jejich funkce jsou popsány v následující kapitole.

 

 

 

Obrázek 16
Struktura u)ivatelského rozhraní: 
Hlavní menu slou)í jako úst%ední bod pro: 
M-%ení, Kontrolu kvality, V"sledky, Profily a Nastavení

!"#$%#&'()**+),-.//000&* )&,',)1&)000&234534&



3  OBSLUHA

Obsluha p%ístroje QuikRead go lze rozd-lit  
do 3 hlavních operací:

Provedení testu
Prohlí)ení v"sledk0
Zm-na nastavení p%ístroje

Provedení testu
P%ístroj lze podle pot%eby nastavit na r0zné 
re)imy m-%ení. Základní re)im m-%ení vyu)ívá 
nejjednodu,,í protokol m-%ení a pokud na 
p%ístroji p%ed jeho pou)itím neprob-hla zm-na 
nastavení, je na novém p%ístroji nastaven jako 
v"chozí. 
K provedení testu se smí pou)ívat v"hradn-  
soupravy  reagencií QuikRead go. P%ed pou)itím 
soupravy reagencií QuikRead go si p%e!t-te 
p%íslu,né pokyny pro její pou)ití. Pokyny obsa-
hují detailn-j,í informace o provád-ní test0 a  
manipulaci se vzorky.

Obrázek 17
Základní m-%ení zahájíte v"b-rem polo)ky M$%ení   
na hlavním menu.

OBSLUHA
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Provedení testu v základním 
re'imu m!(ení
V základním re)imu m-%ení provádí p%ístroj 
QuikRead go m-%ení testu a v"sledek se zobra-
zuje na displeji zárove3 s údaji o reagenciích.

P%i m-%ení postupujte následovn-:
1.  V hlavním menu zvolte polo)ku M$%ení a 

postupujte podle instrukcí na displeji (viz. 
obrázek 17).

2.  Spus(te kyvetu ve správné poloze do m-%icí 

nato!en" sm-rem k vám (viz. obrázek 18).  
 Poznámka: do m-%icí kom0rky nestrkejte 

prst ani )ádn" jin" p%edm-t.
3.  Uzav%e se ví!ko a p%ístroj zahájí m-%ení.

-
jeví v"sledek a kyveta se vysune za ú!elem 
vyjmutí.

5.  Vyjm-te kyvetu. V"sledek zmizí z displeje. 
Lze jej zobrazit znovu volbou Viz. p%edchozí 
v!sledek.

do m-%icí kom0rky novou kyvetu. Klepnutím 
na Storno se vrátíte na hlavní menu. 

Obrázek 18
Spus(te kyvetu do m-%icí kom0rky tak, aby byl !árov" 
kód obrácen k vám.

OBSLUHA
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Kontrola kvality 
P%ístroj QuikRead go má samostatn" soubor s 
historií v"sledk0 pro kontrolu jakosti vzork0. 
Vzorky pro kontrolu kvality se m-%í jako normální 
vzorky, v"sledky jsou v,ak ukládány do samostat-
ného souboru v"sledk0. M-%ení kontroly kva-
lity zahájíte volbou polo)ky Kontrola kvality na 
hlavním menu a dále postupujte podle instrukcí 
na obrazovce. 

Ostatní re'imy m!(ení
P%ístroj lze krom- základního re)imu m-%ení 
pou)ívat i v jin"ch m-%icích re)imech. Volitel-
né protokoly zahrnují pou)ití ID pacienta, ID  
operátora, tisk v"sledk0 !i odeslání v"sledk0 na 
LIS (Laboratorní informa!ní systém). Protokol 
m-%ení se definuje v menu nastavení, kde je 
mo)né tyto funk!ní prvky aktivovat !i zabloko-
vat.
ID operátora a pacienta je mo)né zadat 
prost%ednictvím !te!ky !árov"ch kód0 nebo 
zápisem na virtuální klávesnici p%ístroje !i na 
klávesnici externí. U)ivatel musí zadat ID operá-
tora a pacienta p%ed m-%ením. V konfiguracích 
lze dle pot%eby zablokovat jedno !i ob- ID !ísla. 
ID operátora m0)e b"t také nakonfigurováno tak, 
aby to bylo poslední vlo)ené !íslo. U)ivatel m0)e 
p%ed m-%ením zm-nit ID operátora p%epsáním 
posledního ID !ísla nov"m !íslem.
V"sledky m-%ení je mo)né odeslat na tiskárnu  
a/nebo na LIS aktivací tiskárny a/nebo p%enosem 
na LIS.

V&sledky
V"sledky se ukládají do souboru V!sledky, kde 
je mo)né je prohlí)et, tisknout nebo p%evád-t 
do USB za%ízení. Soubor V!sledky se skládá z 
následujících polo)ek podmenu: Posledních  
50 v"sledk0, posledních 50 v"sledk0 QC, Offline 
v"sledk0 LIS a Vymazání historie v"sledk0.
Offline v"sledky LIS jsou v"sledky ulo)ené v 
pam-ti p%ístroje QuikRead go, kter" je b-)n-  
p%ipojen" na LIS, ale byl p%echodn- v offline 
re)imu LIS, nap%. b-hem náv,t-vy doma nebo na 
odd-lení.

Prohlí'ení v&sledk"
Chcete-li si prohlédnout v"sledky, zvolte polo)ku 
V!sledky v hlavním menu. M0)ete zvolit Posled-
ních 50 v!sledk# nebo Posledních 50 v!sledk# 
QC (kontrola kvality) nebo Offline v!sledky LIS. 
Ve v"sledcích je mo)no listovat tla!ítkem se 
,ipkou nahoru nebo dol0 po pravé stran-. 
V"sledky je mo)né rozt%ídit volbou odpovídajícího 
tla!ítka podle &asu, Testu nebo ID pacienta. Kdy) 
se dotknete %ádku s v"sledkem, zobrazí se vám 
informace pro dané m-%ení.

Mazání historie v&sledk"
Volbou Vymazat historii v!sledk# trvale vyma)ete 
v,echny v"sledky ze souboru historie. P%ístroj vás 
p%ed vymazáním vyzve k potvrzení operace.

Tisk v&sledk" 
Volba Tisknout vám umo)ní tisk v"sledk0 
t%íd-n"ch podle Data, Testu nebo ID pacient#.
Dotkn-te se tla!ítka ...  a zvolte v"sledek, kter" 
si p%ejete vytisknout. Stisknutím OK se zahájí tisk.

P(evedení v&sledk" 
na USB za(ízení
V"sledky je mo)né p%evést na USB za%ízení. USB 
za%ízení p%ipojte k USB portu. Zvolte P%evést na 
USB, vyberte p%evád-né v"sledky a klepn-te 
na OK. USB za%ízení neodpojujte, dokud nebu-
de ukon!en" p%evod. Po ukon!ení p%evodu se  
objeví hlá,ení “P%enos proveden. Nyní m0)ete 
bezpe!n- odpojit USB za%ízení“.

Offline odesílání v&sledk"  
na LIS/HIS
V,echny v"sledky, které nebyly odeslané na LIS 
lze prohlí)et navolením Offline v!sledky LIS. 
Volba Odeslat do LIS ode,le v"sledky do systému 
LIS a po úsp-,ném p%evodu se v"sledky vyma)ou  
z offline pam-ti LIS. Volba Smazat LIS offline 
vyma)e v"sledky bez odeslání na LIS.
P%ístroj QuikRead go kontroluje p%ipojení LIS 
automaticky b-hem spou,t-ní, p%i vstupu do 
hlavního menu a po ka)dém m-%ení. Pokud 
je systém LIS p%ipojen a jsou-li v historii offline 
v"sledk0 LIS údaje, navrhne p%ístroj QuikRead go 
automaticky odeslání offline v"sledk0 na LIS.

OBSLUHA
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Nastavení
Nastavení QuikRead go lze konfigurovat 
prost%ednictvím dotykového displeje. Nastavení 
se d-lí do 5 hlavních kategorií.

Osobní nastavení (pro operátora)
Pr0b-h m-%ení (pro operátora)
Údr)ba (pro operátora)
Nastavení správce (pro správce)
V"robní nastavení (pouze pro pot%ebu v"rob-
ce)

Zm-ny se do Osobních nastavení a do nastave-
ní Pr0b-hu m-%ení ukládají v podob- profil0 a je 
mo)né je pozd-ji vyu)ít zvolením daného profilu 
po spu,t-ní.
Zm-ny v továrních nastaveních se provád-jí  
programem Pr0vodce nastavením. P%i svém prv-
ním spu,t-ní pou)ívá p%ístroj tovární nastavení. 

Osobní nastavení
U osobních nastavení m0)e operátor zadávat 
nebo vybírat u)ivatelsky dostupná nastavení. 
Tato nastavení lze volit na p%echodnou dobu 
do okam)iku vypnutí p%ístroje. Del,í vyu)ívání 
vy)aduje ulo)it tato nastavení do Profilu. Pro 
trvalé vyu)ívání je nutné tato nastavení konfi-
gurovat p%es program Pr0vodce nastavením: 
Nastavení –> Pr#b$h m$%ení –> Údr"ba –> 
Základní nastavení.

Obrazovka
Jas obrazovky je mo)né nastavit volbou polo)ky 
Obrazovka. Pro zv",ení !i sní)ení jasu obrazovky 
pou)ívejte tla!ítka se ,ipkou. Potvr4te klepnutím 
na OK nebo odmítn-te klepnutím na Storno.

Hlasitost
Hlasitost lze nastavit p%es polo)ku Hlasitost. Po-
mocí tla!ítek se ,ipkou nastavte hlasitost tónu 
klávesnice a hlasitost tónu varování. Potvr4te 
klepnutím na OK nebo odmítn-te klepnutím na 
Storno.

Jazyk
Jazyk je navolen programem Pr0vodce nas-
tavením. Zde je mo)né provést zm-nu jazyka 
p%es polo)ku Jazyk a volbou po)adovaného jazy-
ka. Potvr4te klepnutím na ANO nebo odmítn-te 
klepnutím na NE.

Úspora napájení
Dobu, po které p%ístroj QuikRead go p%ejde do 
re)imu spánku, lze nastavit navolením Úspo-
ra napájení a !as lze volit tla!ítky se ,ipkou. 
Pokud p%ístroj nebyl pou)ívan" po p%edem nas-
tavenou dobu, p%ejde z klidového re)imu do 
re)imu spánku. Potvr4te klepnutím na OK nebo 
odmítn-te klepnutím na Storno. 

OBSLUHA
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Menu osobních nastavení
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Ulo'ení zm!n v osobním nastavení
Po provedení v,ech nastavení v rámci osobních 
voleb klepn-te na Ulo"it.

Ulo'ení nastavení do profil" pro dal)í vyu'ití
Na obrazovce hlavního menu zvolte Profily. 
Vyberte Ulo"it jako profil, zvolte prázdn" profil 
a pojmenujte jej nebo vyberte profil, kter" chcete 
upravit, je-li t%eba, zvolte nov" název profilu a 
potvr4te pomocí OK. 

Pr"b!h m!(ení
V nastavení pr0b-hu m-%ení si m0)e operá-
tor nastavit nebo vybrat laboratorní/pracovní  
nastavení jako je ID obsluhy a pacienta, tisk, 
p%enos na LIS a n-které parametry specifické 
pro testy. Tato nastavení je mo)né vyu)ívat 
p%echodn- tak, )e po provedení zm-n navolíte 
Ulo"it.
Pro del,í vyu)ívání je t%eba tato nastavení ulo)it 
do Profilu. Pro trvalé vyu)ívání je nutné tato 
nastavení nakonfigurovat programem Pr0vodce  
nastavením.

ID obsluhy 
p%edstavuje identifikaci u)ivatele.

ID obsluhy OFF (VYP): P%ístroj nevy)aduje ID 
operátora. 
ID obsluhy ON (ZAP): P%ed ka)d"m m-%ením 
vzorku je nutno zadat ID operátora a toto ID 
je vázáno na v"sledek testu.
ID obsluhy ON (ZAP) + Navrhnout p%edchozí: 
P%ístroj navrhuje pou)ití p%edchozího ID, je 
v,ak také mo)né ID zm-nit.

ID pacienta 
p%edstavuje identifikaci vzorku pacienta.

ID pacienta OFF (VYP): P%ístroj nevy)aduje ID 
pacienta.

ID pacienta ON (ZAP): P%ed ka)d"m m-%ením 
je nutno zadat ID pacienta a toto ID je vázáno 
na v"sledek testu.

Parametry test" 
Zm-nit lze n-které parametry specifické pro test. 
Zm-ny vy)adují zadání hesla správce (ADMIN), 
které je QRGOSET. Zvolte ... a odpovídající Test. 
Zobrazí se seznam konfigurovan"ch parametr0. 
Nap%. objem vzorku pro CRP test z plazmy, séra a 
kontrolních vzork0 m0)e b"t bu4 20 nebo 12 µl. 
Pro plnou krev je objem v)dy 20 µl. 

OBSLUHA
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Tisk
Tisk OFF (VYP): P%ístroj nenabídne mo)nost 
tisku. P%esto je mo)né vytisknout v"sledek vol-
bou polo)ky Tisknout na obrazovce M$%ení a 
v!sledky.
Tisk ON (ZAP): Po vyjmutí kyvety se p%ístroj 
zep tá, zda chcete vytisknout stávající v"sle-
dek: “Tisknout aktuální v"sledek?“ Akceptuj-
te tisk volbou Ano. Zru,te tisk volbou Ne.
Tisk ON (ZAP) + Automaticky: P%ístroj vytiskne 
ka)d" v"sledek m-%ení automaticky.

Odeslání do LIS
Odeslání na LIS OFF (VYP): P%ístroj neodesílá 
v"sledky na laboratorní informa!ní systém 
(LIS).
Odeslání na LIS ON (ZAP): Je-li aktivní tisk, ze-
ptá se p%ístroj po vyti,t-ní: “Odeslat v"sledek 
na LIS?“ Akceptujte odeslání volbou P%ijmout. 
Odmítn-te volbou Odmítnout.
Odeslání na LIS ON (ZAP) + Automaticky: 
P%ístroj odesílá v"sledek m-%ení na LIS auto-
maticky. 

Ulo'ení nastavení pr"b!hu m!(ení  
do profil" pro dal)í vyu'ití
Na obrazovce hlavního menu zvolte Profily. 
Vyberte Ulo"it jako profil, zvolte prázdn" profil 
a pojmenujte jej nebo vyberte profil, kter"  
chcete upravit,  je-li t%eba, zvolte nov" název  
profilu a odsouhlaste pomocí OK.

Nastavení pro údr'bu
Nastavení specifická pro p%ístroj je mo)né nakon-
figurovat v menu Údr"ba.

Datum a %as
Datum a !as lze upravit po zvolení polo)ky 
Datum a (as. Nastavení probíhá podle ní)e 
uveden"ch pokyn0:
1. V %ádku &as zvolte Upravit.
2. Pomocí tla!ítek se ,ipkou nastavte !as.
3. Zvolte, zda chcete 12-hodinov" nebo  

OK.
5. V %ádku Datum zvolte Upravit.

7. Zvolte formát data.
8. Akceptujte pomocí OK a potvr4te volbou 

Ano na následující obrazovce.
OK.

Registr chyb
V pam-ti jsou ulo)eny kódy chybov"ch hlá,ení 
p%ístroje. Kódy chybov"ch hlá,ení je mo)né vy-
bírat tla!ítky se ,ipkou nahoru a dol0 po pravé 
stran- nebo je lze rozt%ídit volbou &as nebo Kód 
chybového hlá'ení.
Kódy chybov"ch hlá,ení je mo)né p%evést na USB 
za%ízení. 
1. Zvolte P%evést na USB. 
2. USB za%ízení p%ipojte k USB portu. Vy!kejte, 

a) obrazovka uká)e: ”P%evod na ukládací za-

%ízení USB dokon!en. Nyní m0)ete ukládací 
za%ízení USB bezpe!n- odpojit.”

3. Klepn-te na OK a odpojte USB za%ízení.
Zp$t se vrátíte na menu 

údr)by.
Tla!ítko Vymazat registr chyb vyma)e z pam-ti 
v,echny kódy chybov"ch hlá,ení. P%ed smazáním 
se objeví text pro potvrzení smazání. 
1. Potvr4te klepnutím na Ano nebo odmítn-te 

klepnutím na Ne. 
2. Klepn-te na OK na obrazovce mazaného re-

gistru chybov"ch hlá,ení. 
3. Pro návrat do hlavního menu klepn-te na 

Zp$t a Storno.

Automatická diagnostika
P%ístroj provádí testování za ú!elem ov-%ení své 
vlastní správné funkce. Monitorování provedete 
klepnutím na Ano. Klepnutím na Ne se vrátíte do 
menu Údr)ba.

Tiskárna
P%ístroj je mo)né p%ipojit k externí tiskárn-. 
Seznam kompatibilních tiskáren a konfigura!ních 
parametr0 naleznete na adrese www.quikread.
com.
P%ipojte kompatibilní tiskárnu k USB portu a pos-
tupujte podle instrukcí na displeji.

OBSLUHA
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Aktualizace softwaru
Software QuikRead go definuje operace p%ístroje. 
Na va,e p%ání, software je mo)né aktualizovat 
na nejnov-j,í dostupnou verzi. Nov" software 
bude doru!en na USB nosi!i. USB nosi! zastr!te 
do USB portu. Na displeji se zobrazí !ísla verzí 
stávajícího a nového softwaru. Potvr4te aktual-
izaci klepnutím na Ano. Po ukon!ení aktualizace 
softwaru se objeví následující hlá,ení: “Aktual-
izace softwaru ukon!ena. Nyní m0)ete bezpe!n- 
vyjmout USB nosi!”. Nyní m0)ete bezpe!n-  
vyjmout USB nosi! a potvrdit aktualizaci softwaru 
pomocí OK nebo ji stornovat pomocí Storno. 
P%ístroj se m0)e b-hem aktualizace restartovat.

$te%ka %árov&ch kód"
K p%ístroji QuikRead go je mo)né p%ipojit ex-
terní !te!ku !árov"ch kód0. Seznam kompatibil-
ních !te!ek !árov"ch kód0 naleznete na adrese 
www.quikread.com. 
P%ipojte kompatibilní !te!ku !árov"ch kód0 k USB 
portu a postupujte podle instrukcí na displeji.

Dotyková kalibrace
Dotykovou obrazovku lze kalibrovat za 
ú!elem optimalizace pou)itelnosti tla!ítek. 
Kalibraci zahájíte volbou polo)ky Dotyková 
kalibrace. Dotykovou obrazovku zkalibru-
jte klepnutím na ka)d" z p-ti !ern"ch kruh0.  
Po hlá,ení “Úsp-,ná kalibrace dotykové obra-
zovky“ zvolte OK.

Nastavení správce
V nastaveních správce mohou správci upravovat 
zvlá,tní, pro p%ístroj specifická nastavení, do nich) 
se provádí zásah jen ve speciálních p%ípadech. 
Pro zm-nu nastavení správce je zapot%ebí heslo. 
Heslo správce je QRGOSET.

$as v GMT
GMT je univerzální !asová jednotka, podle ní) 
se nastavuje !as p%ístroje. GMT není viditelná 
pro u)ivatele, p%edstavuje v,ak vnit%ní hodiny 
p%ístroje.
Datum a GMT !as nastavte pomocí tla!ítek se 
,ipkou.

Hodiny
Datum a !as jsou nastaveny podle GMT v to-
várn-.
Datum a !as se ulo)í do pam-ti dnem uvedení 
p%ístroje do provozu.
Jakmile se baterie hodin vybije, hodiny se 
zastaví. Po v"m-n- baterie pracují hodiny od 
naposledy ulo)eného !asu. 

-
pot%ebí heslo. Nov- nastaven" !as nem0)e 
b"t nastaven p%ed naposledy ulo)en" !as. 
Zadání p%íli, starého !asu zp0sobí chybové 
hlá,ení.

Místní %as
Nastavte !as podle místního !asu. Místní !as 
je ulo)en do pam-ti jako odchylka od GMT.
Po v"m-n- baterie hodin nastavte !as a da-

 
-

dání p%íli, starého !asu zp0sobí chybové hlá-
,ení ”Nastavení data selhalo”.

OBSLUHA
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Nastavení LIS
Zde mohou správci zadat nastavení LIS pro 
p%enos dat. The data is transferred via a serial or 
a LAN connection. TCP/IP settings are needed for 
a LAN connection.

Obnovení továrního nastavení
U)ivatelsk" rozsah je mo)né vrátit zp-t na tovární 
nastavení:
1. Zvolte Ano nebo se vra(te zp-t pomocí 

Ne.
2. Vystupte z profilu Údr)ba navolením  

Ulo"it nebo Storno. P%ístroj se poka)dé 
zeptá: “Chcete ulo)it zm-ny?“ 

3. Potvr4te klepnutím na ANO nebo odmítn-te 
klepnutím na NE.

Profily. 
5. Zvolte Ulo"it jako profil.

profil nov".

V&robní nastavení
Tato kapitola slou)í pouze pro pot%eby v"robce.

OBSLUHA

Profily
U)ivatelsky zadaná nastavení lze ulo)it jako pro-
fily pro pozd-j,í pou)ití. Do pam-ti p%ístroje je 
mo)né ulo)it !ty%i r0zné u)ivatelské profily. 

Vytvo(ení profilu
Jakmile je p%ístroj uveden do provozu za 
po)adovan"ch podmínek, je mo)né ulo)it daná 
nastavení jako profil:
1. Zvolte Ulo"it jako profil.
2. Vyberte [prázdné] profil.
3. Zadejte název profilu.

OK.

Pou'ití profilu
Zvolte Pou"ít profil. Zvolte po)adovan" profil.

Základní nastavení
Volbou Základní nastavení uvedete p%ístroj do 
provozu podle základních nastavení zadan"ch 
p%es program Pr0vodce nastavením. 
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4 ÚDR+BA

P%ístroj QuikRead go byl koncipován tak, aby 
byl maximáln- u)ivatelsky p%íjemn" a aby 
nevy)adoval )ádnou pravidelnou údr)bu. 
Ohledn- jak"chkoliv po)adavk0 na opravu kon-
taktujte svého dodavatele.

Kalibrace p(ístroje
P%ístroj je kalibrován z v"roby. Správná funkce 
p%ístroje je p%i ka)dém m-%ení prov-%ována in-
terním kontrolním programem. V p%ípad- chyb-
né funkce se na displeji objeví chybové hlá,ení.
Kalibra!ní data, která definují pro ka)d" test 
kalibra!ní k%ivku nebo hrani!ní hodnotu, 
jsou uvedena na etiket- kyvety. Tyto údaje se 
p%evedou do p%ístroje automaticky v pr0b-hu 
ka)dého m-%ení.

$i)t!ní p(ístroje
Pravideln- provád-jte !i,t-ní vn-j,í !ásti p%ístroje 
tkaninou nezanechávající vlákna navlh!enou ve 
vod-. Zvlá,tní pozornost v-nujte !i,t-ní displeje. 
Dávejte pozor, aby na okraje displeje, do m-%ící 
kom0rky nebo konektor0 nenatekla )ádná teku-
tina.
Je-li to t%eba, lze pou)ít jemn" saponát. 
Nepou)ívejte organická rozpou,t-dla ani ko-
rozivní látky. Rozlit" potenciáln- infek!ní ma-
teriál je nutno okam)it- ut%ít savou buni!inou 
a pot%ísn-né plochy um"t standardním 
dezinfek!ním prost%edkem nebo 70% etylalko-
holem. Materiály pou)ité k !i,t-ní rozlité kapaliny 
v!etn- rukavic je nutné likvidovat jako biologicky 
nebezpe!n" odpad.

Aktualizace softwaru
Nov" software lze na!íst do p%ístroje z USB 
nosi!e. Více informací naleznete v Nastaveních 
pro údr)bu. Více informací si vy)ádejte od svého 
dodavatele.

ÚDR6BA

V&m!na hodinov&ch baterií
P%ístroj má baterii, která dodává proud vnit%ním 
hodinám. Jakmile se baterie hodin vybije, objeví 
se v"stra)né hlá,ení. Hodinovou baterii je mo)né 
nahradit stejn"m typem baterie (typ CR 2032 
3V).
1.  Vypn-te p%ístroj (je-li zapnut").
2.  Vytáhn-te elektrickou napájecí ,30ru.
3.  P%ístroj polo)te bo!ní stranou na st0l.

5.  Pokud je akumulátorová jednotka na svém 
míst-, odpojte konektor akumulátoru z aku-
mulátorové jednotky a vytáhn-te akumulá-
torovou jednotku.

7.  Novou hodinovou baterii (typ CR 2032 3V) 
vsu3te do dr)áku baterie nápisem dol0.

8.  Pokud pou)íváte akumulátorovou jednotku, 
p%ipojte konektor akumulátoru k akumulá-
torové jednotce a zatla!te akumulátorovou 
jednotku na místo a zajist-te, aby byla správ-
n- umíst-na. Zav%ete kryt akumulátorové 
jednotky.

zapojte elektrickou napájecí ,30ru.
10.  Zapn-te p%ístroj stisknutím Vypína!e.
11. Se%i4te datum a !as (Nastavení 7>  Pr#b$h 

m$%ení 7> Údr"ba 7> Datum a (as).
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5 ODSTRA,OVÁNÍ  
 PROBLÉM-

P%ístroj QuikRead go zobrazuje chybová 
hlá,ení a v p%ípad- zaznamenání poruchy dává  
pokyny u)ivateli. 8i4te se zobrazen"mi pokyny  
a nahlédn-te do tabulky odstra3ování problém0 
v tomto návodu k pou)ití a v provozní p%íru!ce  
k sad- QuikRead go. 

V p%ípad- problému nebo po)adavku na opravu 
se obra(te na svého dodavatele.  

Chybové hlá)ení / Odstran!ní problému Mo'ná p(í%ina Zp"sob odstran!ní problému

P%ístroj QuikRead go se nedá spustit.

Není p%ipojen" zdroj napájení. P%ipojte zdroj napájení a zkuste znovu.

Na p%ístroji je chyba v elektronice. Obra(te se na zákaznick" servis.

Dotykov" panel na displeji nefunguje nále)it"m 
zp0sobem.

Není v po%ádku dotyková kalibrace, tzn., 
)e pod tla!ítkem není aktivní zóna.

Dotykovou obrazovku kalibrujte podle pos-
tupu popsaného v kapitole pro údr)bu.

Dotykov" panel v0bec nereaguje. Obra(te se na zákaznick" servis.

Není sly,et v"stra)ná zvuková signalizace p%ístroje.

Hlasitost je nastavena na nízkou úrove3. Se%i4te hlasitost podle postupu popsaného  
v kapitole o osobních nastaveních.

Zvukov" systém p%ístroje má poruchu. Restartujte QuikRead go. Pokud problém 
setrvává, obra(te se na zákaznick" servis.
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Chybové hlá)ení / Odstran!ní problému Mo'ná p(í%ina Zp"sob odstran!ní problému

Tiskárna netiskne.

Tiskárna je vypnutá nebo 
není p%ipojen kabel tiskárny, 
na tiskárn- do,lo k poru,e nebo 
nejsou správná nastavení. 

P%ekontrolujte, zda je tiskárna p%ipojená a zda 
je zapnuté napájení. Zkontrolujte nastavení. 
Pokud se problém tímto nevy%e,í, spus(te 
p%ístroj a tiskárnu a pokuste se o tisk z menu 
V!sledky. Pokud problém setrvává, obra(te se 
na zákaznick" servis.

Nefunguje !te!ka !árov"ch kód0.
 

na !te!ce do,lo k poru,e nebo 
nejsou správná nastavení. 

P%ekontrolujte, zda je !te!ka !árov"ch kód0 
p%ipojená. Zkontrolujte nastavení. Pokud se 
problém tímto nevy%e,í, spus(te p%ístroj a 
zkuste !te!ku znovu. Pokud problém setrvává, 
obra(te se na zákaznick" servis.

Zobrazilo se hlá,ení “Kód chyby XXX. 
Restartujte QuikRead go“.

Na optickém povrchu se vysrá)ela vlhkost. P%emíst-te p%ístroj do suchého prost%edí  
a restartujte jej.

P%echodná chybná funkce p%ístroje.
Restartujte p%ístroj. Pokud se toto chybové 
hlá,ení zobrazuje !ast-ji, obra(te se  
na zákaznick" servis.

Zobrazilo se hlá,ení “Kód chyby XXX. 
Obra(te se na zákaznick" servis“. Trvalá chybná funkce p%ístroje. Obra(te se na zákaznick" servis.

Akumulátorovou jednotku je t%eba dobíjet !asto. Kapacita akumulátorové jednotky se sní)ila  
v d0sledku )ivotnosti.

Vym-3te akumulátorovou jednotku za novou 
podle postupu popsaného v kapitole Instalace 
akumulátorové jednotky.

Zobrazilo se chybové hlá,ení ”Slab" akumulátor. 
P%ístroj bude dál pracovat po zastr!ení napájecí 
,30ry”.

Slab" náboj v akumulátorové jednotce. Spojte napájecí zdroj a napájecí konektor 
p%ístroje QuikRead go.

Zobrazilo se v"stra)né hlá,ení baterie hodin. Baterie hodin je vybitá. Vym-3te baterii hodin podle postupu pop-
saného v kapitole V"m-na hodinov"ch baterií.

!"#$%#&'()**+),-.//000)5 )&,',)1&)000&2345344



30

Chybové hlá)ení / Odstran!ní problému Mo'ná p(í%ina Zp"sob odstran!ní problému

Zobrazilo se chybové hlá,ení 
“Nesprávné umíst-ní kyvety. Vyjm-te kyvetu“.

Na hrdle kyvety z0staly zbytky po t-snící fólii.
Jakmile ji p%ístroj zvedne, kyvetu vyjm-te. 
P%ed p%í,tím m-%ením p%ekontrolujte, zda jsou 
odstran-ny v,echny zbytky fólie.

Na p%ístroji do,lo k mechanické poru,e. 

Zkontrolujte v",e uvedenou mo)nost  
problému. Pokud není p%í!inou, restartujte 
p%ístroj. Pokud problém setrvává, obra(te se  
na zákaznick" servis.

Znemo)n-no m-%ení.

Schází ví!ko reagencie nebo je pou)itá kyveta.
Zkontrolujte, zda má kyveta reagencii s ví!kem 
a zda není vnit%ní barevná !ást ví!ka stla!ena 
dol0.

Selhalo na!ítání sériov"ch dat z !árového 
kódu. 

Zkuste znovu. Pokud problém setrvává, zru,te 
test.

Pro,lá ,ar)e. Pro,lou ,ar)i zlikvidujte. Pou)ijte novou.

P%íli, nízká teplota kyvety. Nechejte kyvetu zah%át na pokojovou teplotu. 
Vyzkou,ejte tuté) kyvetu znovu.

P%íli, vysoká teplota kyvety. Nechejte kyvetu zchladnout na pokojovou 
teplotu. Vyzkou,ejte tuté) kyvetu znovu.

Zru,en" test.

P%íli, vysok" blank.

Vyzkou,ejte tuté) kyvetu znovu. Nebylo 
%ádn- ukon!eno m-%ení blanku nebo vzorek 
obsahuje interferen!ní substance. V druhém 
p%ípad- nelze test dokon!it.

Nestabilní blank. 
Prove4te nov" test. Do,lo k ur!it"m 
problém0m b-hem p%idávání reagencie. 
Ujist-te se, zda je ví!ko %ádn- uzav%ené.

Chyba v p%idání reagencie.
Prove4te nov" test. Do,lo k ur!it"m problém0m 
b-hem p%idávání reagencie. Ujist-te se, zda je 
ví!ko %ádn- uzav%ené.

Porucha p%ístroje. Prove4te nov" test. Pokud se toto hlá,ení zob-
razuje !asto, obra(te se na zákaznick" servis.
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6 SPECIFIKACE P.ÍSTROJE 

Prohlá)ení o shod!
P%ístroj QuikRead go je diagnostick" zdravotnick" 
prost%edek IVD opat%en" zna!kou CE a spl3uje 
následující sm-rnice a normy: Sm-rnice Rady 

Technická specifikace
P%ístroj má p%edem naprogramovan" mikro-
procesor, kter" %ídí jednotlivé kroky testu 
a zpracování dat. Identifikace testu, !aso-
v" rozvrh a kalibra!ní k%ivka nebo hrani!ní 
hodnota jsou uvedeny na !árovém kódu na  
ka)dé kyvet-. Jakmile je p%ístroj zaktivován bar-
kódem na etiket- kyvety, mikroprocesor %ídí  
a vede v,echny kroky testu a p%evádí hodnoty  
absorbance vzork0 na jednotky koncentrace  
!i na hrani!ní hodnoty.

Fotometr  
Fotometr QuikRead go se skládá z m-%icí 
kom0rky, t%í LED diod a sv-teln"ch detektor0. 
Fotometr byl zkonstruován a zkalibrován pro 
fotometrická a turbidimetrická m-%ení.

Dotykov& displej
Práce u)ivatele s p%ístrojem je zalo)ena na snad-
no ovladatelném dotykovém displeji. Je ovládán 
pomocí dotykov"ch tla!ítek, která se objevují na 
obrazovce. P%ístroj u)ivatele provází, jak provád-t 
jednotlivé kroky testu, poskytuje v"sledky test0 a 
chybová hlá,ení.

Rozm!ry a po'adavky na napájení
Váha: 1,7 kg bez zdroje napájení

Po)adavky na napájení:

-
vá jednotka 
spot%eba proudu 8 W
Napájecí zdroj: dodan" s p%ístrojem
Akumulátorová jednotka: dodaná zvlá,(,  
pou)ít lze pouze akumulátorová jednotka  
dodaná pro práci s p%ístrojem QuikRead go.

Software p(ístroje
Nov" software lze na!íst z USB nosi!e. Více infor-
mací )ádejte od svého dodavatele.

Identifikace p(ístroje
Ka)d" p%ístroj QuikRead go má své v"robní 
!íslo, které naleznete na ,títku na spodní stran- 
p%ístroje. 

Pam!/
P%ístroj QuikRead go má interní pam-( pro  
archivaci v"sledk0. Viz. kapitola V"sledky.

Napájecí zdroj
P%ístroj je napájen" elektrickou napájecí ,30rou, 
která je sou!ástí balení. Krom- napájecího 
zdroje je mo)né pro p%ístroj pou)ít jako zdroj 
napájení akumulátorovou jednotku. Vnit%ní 
spína! uvnit% kabelového konektoru p%epíná  
automaticky z re)imu napájení z akumulátoru 
na re)im napájení ze sít-. Pokyny k instalaci  
akumulátorové jednotky naleznete v kapitole  
Instalace akumulátorové jednotky.

Sériové p(ipojení

se speciálním kabelem.  
Specifikace pro zapojení kabelu naleznete na 
adrese www.quikread.com.

USB p(ipojení
P%ístroj disponuje t%emi USB konektory typu A. 
Tyto konektory lze vyu)ít pro tiskárnu, !te!ku 
!árov"ch kód0 a USB nosi!. P%ístroj je mo)né 
p%ipojit jako virtuální COM port k PC nebo 
po!íta! p%es USB konektor typu B.
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Servis 
P%ístroj QuikRead go je navr)en tak, aby 
nevy)adoval pravidelnou údr)bu a m-l  
zabudovan" program vlastní interní kontroly.  
V p%ípad- chybné funkce p%ístroje nebo 
po)adavku na opravu se obra(te na zastoupení 
firmy.

Záruka
Záruka v"robce na p%ístroj QuikRead go se vzta-
huje na defekty v materiálu !i provedení po dobu 
dvou let od data zakoupení. 
V"robce souhlasí s tím, )e provede opravu nebo 
v"m-nu p%ístroje v p%ípad- jeho nefunk!nosti 
vlivem selhání jakékoliv vnit%ní sou!ásti p%ístroje. 
Záruka se nevztahuje na ,kody zp0sobené 
pou)itím v rozporu s pokyny. Tato záruka platí 
dva roky. V"robce není povinen poté, co byl 
p%ístroj vyroben, tento p%ístroj modifikovat ani 
aktualizovat s v"jimkou situace, kdy byl zji,t-n 
defekt ve v"rob-.
V p%ípad- chybné funkce p%ístroje se obra(te na 
firmu Orion Diagnostica. 

Recyklace
P%ístroj QuikRead go je nízkonap-(ové elek-
tronické za%ízení a je tedy nutno jej recyklovat 
jako odpad z elektrick"ch za%ízení. P%ístroj Quik-
Read go je navr)en v souladu se sm-rnicí RoHS  
(omezení pou)ívání n-kter"ch nebezpe!n"ch  
látek v elektrick"ch a elektronick"ch za%ízeních:  

recyklovatelné.
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