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1.0 PRODUKTBESKRIVNING
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1.03 ATP och vattentestning

1.01 Hur 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern mäter föroreningar
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern är en luminometer som används tillsammans med 3M:s reagenssatser för att mäta kontaminering 
på ytor och i vattenprover. Teknologin som används är adenosintrifosfat‑ (ATP‑) bioluminiscens. ATP är en substans som finns i allt material 
av animaliskt och vegetabiliskt ursprung, inklusive de flesta matrester, bakterier, svampar och andra mikroorganismer. Mätning av ATP 
utförs med användning av en enzymreaktion som förekommer naturligt hos eldflugor.
Luciferin/luciferas (eldflugereagens) + ATP = Ljus
Det ljus som avges står i proportion till mängden ATP. Intensiteten hos det ljus som avges från ett prov mäts av 3M™ Clean‑Trace™ 
NGi‑luminometern och visas i relativa ljusenheter, RLU.

1.02 ATP och ythygientestning.
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometer, tillsammans med lämplig testsats, är en effektiv metod för att kontrollera hygienstatus på ytor. 
ATP från både mikroorganismer och produktrester detekteras. Mätning av “totalt ATP” ger viktiga kunskaper om den generella renheten. 
Produktrester som finns kvar på rengjorda ytor utgör en näringskälla för alla kvarvarande mikroorganismer och kan även skydda 
mikroorganismerna från verkan av desinfektionsmedel. På grund av de snabba resultaten gör 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern att 
man kan vidta omedelbara åtgärder om oacceptabla resultat erhålls. Ytorna kan åter rengöras före användning, vilket garanterar god hygien 
och kontamineringskontroll.
Läs anvisningarna till testsatsen noga före användning.

1.03 ATP och vattentestning
Det finns testsatser för att bedöma kontamination i vätskeprover. Mätning av totalt ATP i prover av sista sköljvattnet är en indikator på 
effektiviteten hos Clean in Place‑ (CIP) processer. Totalt ATP i process‑ och avloppsvatten, vattenbehållare och kyltorn kan användas för att 
fastställa och övervaka effekten av biocidbehandlingsprogram.
Förutom totalt ATP kan mätning av fritt eller icke‑mikrobiellt ATP utföras för ytterligare information om kontamineringens beskaffenhet.
Läs anvisningarna till testsatsen noga före användning.
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2.01 Komponenter i 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern
Funktionen hos de olika funktionsknapparna kan variera beroende på vilken menyskärm som visas. När en meny har valts kommer 
knappfunktionerna att visas på skärmens nederdel, ovanför respektive knapp.

Bild 1 Bild 2

Lucka till kammaren

Knapp för öppning av lucka

RS 232 till PC
Indikator för batterinivå

USB till PC *

Skärm

Ström från laddarenNavigeringsknappar

Markörkontroll

*  USB är inaktiv i 
Version 1‑instrumentPå/‑Av‑knapp

2.02 Allmänna funktioner
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern är ett lättviktigt, helt portabelt instrument med alfanumerisk LCD‑skärm. Instrumentet är avsett 
att användas i produktionslokaler, inom sjukvården och på laboratorier. Som tillbehör finns en bärväska. Ett separat inbyggt litiumbatteri 
används för att bibehålla information i instrumentets minne. Det gäller provplaner, testpunkter, data och kalibreringsinställning.
RS 232 till PC fungerar inte på NGi‑luminometern.

2.03 Ladda batteriet
Instrumentet drivs av ett löstagbart, uppladdningsbart litiumjonbatteri. Det förseglade batteriet levereras tillsammans med 3M™ 
Clean‑Trace™ NGi‑luminometern och måste laddas upp före användning.
Batteriet måste anslutas till instrumentet. Placera batteriet i öppningen på baksidan av 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern genom att 
först föra in botten på batteriet och sedan trycka batteriet på plats. Sätt fast batteriet genom att vrida fixeringsskruven medurs med hjälp av 
en liten skruvmejsel. Dra inte åt för hårt.
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern kan nu laddas med hjälp av den medföljande laddaren. Sätt i laddarens kontakt i 3M™ 
Clean‑Trace™ NGi‑luminometern såsom visas i bild 2, anslut sedan laddaren till ett växelströmsuttag och slå på apparaten. Alternativt kan 
den valfria dockningsstationen användas. Sätt ner 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern i dockningsstationen, sätt i laddarens kontakt i 
dockningsstationen och anslut sedan laddaren till ett växelströmsuttag.
Batteriet i 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern kommer att vara fulladdat efter ca 2 timmar och är då klart att användas. Indikatorn för 
batterinivå visar laddningsstatus. Koppla bort växelströmkällan och dra ut laddarens kontakt från instrumentet. Om en dockningsstation 
används kan laddaren förbli ansluten till dockningsstationen permanent. På så vis laddas instrumentet alltid när det sitter i 
dockningsstationen och är klart att använda.
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern visar denna skärm när den är avstängd och 
laddning pågår.



Om 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern är på och används med laddaren ansluten visas 
pilen bredvid batterisymbolen.

När 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern är på visar den kontinuerligt batteristatus i 
skärmens övre högra hörn.

Det löstagbara batteriet hålls på plats med en enda skruv.
För att ta bort batteriet ska du skruva moturs tills skruven är lös
(det är en fast skruv som kommer att sitta kvar i batteriet) och sedan avlägsna batteriet.

Här visas det borttagna batteriet. Observera batterikontakterna. Rör inte vid och kontaminera 
inte dessa eftersom det kan leda till att instrumentet inte fungerar tillförlitligt. Batteriet kan 
endast beställas från 3M eller en lokal distributör.

2.04 Slå PÅ instrumentet
Kontrollera att inga prover har lämnats kvar i testkammaren från tidigare tester innan du slår på instrumentet. Strömbrytaren är den röda 
knappen på instrumentet. Genom att trycka och hålla ned på/av‑knappen slås 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern på. Genom att 
trycka och hålla ned på/av‑knappen en gång till slås 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern av. När 3M™ Clean‑Trace™ 
NGi‑luminometern slås på utför den en serie självtester, bland annat en initial bakgrundsmätning och en kalibreringskontroll. Följande 
skärmar kommer att visas under initial uppstart och systemets självtestning.
Följande skärmar visas först:
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern kan nu pausas för att notera maskin‑ och 
programversionerna. Detta underlättar diagnosen om systemet inte skulle fungera. Tryck på 
valfri knapp medan denna skärm visas och instrumentet kommer att pausas.
Versionsnumren visas nedtill på skärmen.
Tryck på valfri knapp för att låta 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern fortsätta.
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Skruv för batteriborttagning

Opstart OK
Tryk en knap for pause

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



3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern kommer nu att utföra en initial bakgrunds‑ 
och kalibreringskontroll.

Om den initiala bakgrunds‑ och kalibreringskontrollen ligger inom gränsvärdena kommer 
skärmen till höger att visas.
Läs i felsökningsguiden i avsnitt 13 i denna handbok om den initiala bakgrundsmätningen 
skulle misslyckas.

Tryck på OK för att visa systemets huvudmeny.
Om 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern inte lyckas utföra självtestet vid uppstarten kan 
någon av följande skärmar visas. Läs i felsökningsguiden i avsnitt 13 i denna handbok om 
detta skulle hända.

2.05 Mätlägen
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern kan mäta ett prov på två olika sätt.
MEASURE SAMPLE (mätning av prov) tillåter att så många mätningar görs som behövs men lagrar inte uppgifterna för senare användning.
PROGRAM MODE (programläge) tillåter att data sparas på 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern och sedan överförs till 3M™ 
Clean‑Trace™ Online‑program. För att använda programläget måste provplaner ha skapats och laddats ned till 3M™ Clean‑Trace™ 
NGi‑luminometer. (se avsnitt 5 för ytterligare information).
SCEDULES SAMPLING (schemalagd stickprovsundersökning) låter användaren få tillgång till förinställda schemaläggningar av 
stickprovsundersökningar. Den gör förteckningar över de datum, tider och provplaner som har tilldelats användaren som har loggat in på 
NGi‑luminometern. Se avsnitt 9 för ytterligare information.

2.06 Sätta i ett test
Öppna luckan till testkammaren genom att föra luckans frigöringsknapp åt vänster. Luckan 
kommer att öppnas.

Sätt in 3M‑testenheten i kammaren. Stäng luckan igen och tryck den nedåt tills den låses.

Udfører selv check

Vent venligst........

Udfører selv check

 GODKENDT

OK OK
Ond 04 Jan 2012 10:09
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2.07 Provsensor
Vi rekommenderar att testenheten avlägsnas från 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometerns testkammare så snart mätningen av ett prov 
är klar. Om en 3M™ Clean‑Trace™ ATP‑testenhet lämnas kvar i kammaren och instrumentet vänds upp och ned eller läggs på sidan, kan 
innehållet i testet läcka ut i luminometern och skada instrumentets känsliga komponenter.
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometer har en sensor som kan avgöra om ett 3M™ Clean‑Trace™ ATP‑test har lämnats kvar i 
kammaren under längre tid än 30 sekunder efter att en mätning har avslutats. Om en sådan situation upptäcks kommer instrumentet att 
visa felmeddelandet ”Prov kvar i kammaren” på skärmen och en ljudsignal avges för att påminna användaren om att avlägsna provet 
efter mätningen.
Likaledes, om man försöker göra en mätning i Programläge utan att ett 3M™ Clean‑Trace™ATP‑test finns i instrumentets kammare, 
kommer testsensorn att meddela användaren att kammaren är tom med meddelandet ”Inget prov upptäcktes” och en ljudsignal. Detta 
meddelande kommer inte att visas när man försöker utföra tester i läget Mätning av prov.

2.08 Lågeffektläge
Om 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern slås på men ingen åtgärd utförs under en 
tid under användningen kommer instrumentet att växla till lågeffektläge för att spara 
på batteriet. Under normal användning kommer detta att ske ca 30 sekunder efter att 
bakgrundsbelysningen stängts av.
Skärmen vid lågeffektläget visas här. Lågströmsläge kan även aktiveras genom att man 
trycker och håller ned den övre vänstra, gröna funktionsknappen på skärmen ”Main 
Menu” (huvudmeny).
Om man trycker på någon av de gröna knapparna (inte den röda strömknappen) på 
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern kommer instrumentet att återgå till den skärm som 
visades innan lågeffektläget aktiverades.

2.09 Datorkommunikation
För att kommunikationen mellan 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern och 3M™ 
Clean‑Trace™ Online‑programmet ska fungera måste luminometern vara ansluten till 
datorn via USB‑kabeln eller via 3M™ Clean‑Trace™‑dockningsstationen, som i sin tur är 
ansluten till datorn via USB‑kabeln. Skärmen till höger visas när datorn kommunicerar med 
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern under överföring av provplaner eller resultat. behandling

. . . . 

Datasynkronisering under 
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3.02 Mjuk bärväska till 3M™ Clean‑Trace™ NG‑luminometer

3.01 Dockningsstation till 3M™ Clean‑Trace™ NG‑luminometer
Dockningsstationen till 3M™ Clean‑Trace™ NG‑luminometern är ett valfritt tillbehör. Det är en 
instrumenthållare för snabb anslutning till laddaren och för kommunikation med en dator. Den har följande 
användbara funktioner:

•	Du kan lyfta upp instrumentet och gå runt med det utan att behöva dra ut kablarna.
•	Bekvämt laddningsställ
•	Ger extra stabilitet på bordet
•	Dockningsstationen håller 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern vid en optimal arbets‑ och 

granskningsvinkel för användning på ett bord
•	Användaren kan antingen ansluta kablar direkt till instrumentet eller till dockningsstationen.

Kontakt till Clean‑Trace™ NG Skrivare RS232 USB* Ström från laddaren

För att använda den placerar du helt enkelt 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern i öppningen och trycker lätt nedåt. Kopplingar till 
skrivare, dator och laddare kan lämnas permanent på plats om det behövs.
RS232 fungerar inte på NGi‑luminometern.
Skrivaren fungerar inte på NGi‑luminometern.
*USB är inaktiv i instrumentversion 1

3.02 Mjuk bärväska till 3M™ Clean‑Trace™ NG‑luminometer
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern är ett lättviktigt och helt portabelt instrument för 
användning i produktionslokaler, inom sjukvården och på laboratorier. Som tillbehör finns en 
bärväska för ökad rörlighet och för att skydda instrumentet. Instrumentet kan tas ur bärväskan 
när mätningar utförs men det är även möjligt att utföra mätningar med instrumentet kvar i väskan. 
Prover kan föras in efter att fliken vid bärväskans överdel vikts tillbaka. För att förhindra att man 
tappar 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern är en snodd fäst mellan väskan och instrumentet.
Bilden till vänster visar en bekväm användningsmetod. Justera remmarna för korrekt höjd 
och säkerhet.



4.0 MÄTNING AV PROV
4.01 Vad är MÄTNING AV PROV
4.02 Hur man testar med användning av MÄTNING AV PROV

4.01 Vad är MÄTNING AV PROV
MEASURE SAMPLE (mätning av prov) tillåter att så många mätningar görs som behövs men lagrar inte uppgifterna för senare användning.
OBS! För att spara uppgifterna, se avsnitt 5 PROGRAM MODE (programläge).

4.02 Hur man testar med användning av MÄTNING AV PROV
Slå på 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern. Efter initialisering kommer skärmen att visa 
MAIN MENU (huvudmeny):
Markören kommer att peka på MEASURE SAMPLE (mätning av prov). Sätt i en 
3M‑testenhet i 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern (se avsnitt 2.06).

Mätning av prover
Tryck på SELECT (välj) för att mäta ett prov. Skärmen kommer att visa ordet MEASURING 
(mäter) och en serie av fyrkanter visar mätförloppet.

Skärmen kommer sedan att visa resultatet i relativa ljusenheter (RLU).

För att mäta ytterligare ett prov tar du bort det första, sätter i nästa och trycker på MEASURE (mäta).
Tryck på Back (tillbaka) för att återgå till MAIN MENU (huvudmeny) när alla mätningar är klara.

Om ljuset i kammaren överskrider instrumentets intervall kommer ett meddelande om 
överbelastning (Overload) att visas.
Tryck på valfri knapp för att fortsätta.
Överbelastning sker om antalet RLU‑enheter stiger snabbare än den fabriksinställda 
hastigheten. Oavsiktlig överbelastning kan inträffa om t.ex. provkammaren öppnas medan 
en mätning äger rum. Vid fall av överbelastning kan mätningen göras om när man har 
funnit orsaken.
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Måler

Vent venligst........

52,827 RLU
Dette resultat er ikke 

lagret i databasen

Tilbage Mål
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Overbelastet!
Måling overskred maximum
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5.01 Vad är Programläge
PROGRAMLÄGET i 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern används för att göra tester och spara resultaten vid specifika testpunkter i 
en sparad provplan. Läs i bruksanvisningen till 3M™ Clean‑Trace™ Online‑programmet hur du laddar ner den drivrutin som behövs för 
kommunikation mellan 3M™ Clean‑Trace™ Online‑programmet och 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern via USB‑anslutningen.
1. Se till att 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern är ansluten till datorn via USB‑kabeln eller via 3M™ Clean‑Trace™ 

NG‑luminometerns dockningsstation
2. Skapa en provplan med hjälp av 3M™ Clean‑Trace™ Online‑programmet.
3. För över provplanen från 3M™ Clean‑Trace™ Online‑programmet till 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern
4. För över sparade resultat från 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern till 3M™ Clean‑Trace™ Online‑programmet.
Så snart provplanerna har överförts till 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern är denna klar att utföra mätningar.

5.02 Hur man använder programläget
Utgå från MAIN MENU (huvudmeny) och använd navigeringsknapparna (▲/▼) för att 
markera PROGRAM MODE (programläge), tryck sedan på Select (välj).

Menyn PROGRAM MODE (programläge) kommer att visa en lista över provplaner så som 
visas här till höger. Använd navigeringsknapparna (▲/▼) för att markera önskad provplan 
och tryck på Select (välj).
Räkning av resultatsatser som redan gjorts mot varje provplan visas till höger på skärmen.

Du kan uppmanas att identifiera dig för NGi‑luminometern. Om du uppmanas att identifiera 
dig kommer en skärm att visas på vilken du kan markera ditt User name (användarnamn).
Om webbplatsadministratören gett möjlighet för detta kan det finnas ett alternativ för <No 
user name> (inget användarnamn) i slutet av namnlistan. Om du markerar detta alternativ 
kommer du att logga in anonymt.

Om du markerar ett annat användarnamn än <No user name> (inget användarnamn) kan 
du uppmanas att skriva in en fyrsiffrig PIN‑kod.
Om du inte kan din PIN‑kod loggar du in på webbplatsen och går till My account (mitt 
konto) för att se eller ändra din NGi User PIN (PIN‑kod för NGi‑användare).

Måler prøve
Program Mode
Se resultater
Setup Menu
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Nu kan du använda 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern för att göra en ny serie tester för den valda provplanen, eller göra om testerna 
för de redan sparade resultaten som visas i datumordning på skärmen.
Följande symboler visas för befintliga resultatsatser:

Mätningar har gjorts mot alla provplanens testpunkter.

Mätningar har gjorts mot vissa av provplanens testpunkter. Dessa mätningar kommer 
INTE att överföras nästa gång NGi‑luminometern synkroniseras.

Mätningar har gjorts mot vissa av provplanens testpunkter och resultatsatsen 
har markerats som avslutad. Dessa mätningar kommer att överföras nästa gång 
NGi‑luminometern synkroniseras.

För att utföra och spara nya mätningar ska du se till att NEW RESULTS (nya resultat) är 
markerat och trycka på Select (välj).
Nu uppmanas du att föra in en RESULT LABEL (resultatetikett) om 
webbplatsadministratören har aktiverat denna funktion i avsnittet My organisation 
(min organisation).
Detta ett fritextfält som kan användas för att mata in ytterligare information om de 
mätningar som du är på väg att göra. Denna identifierare kan användas i rapporter som 
produceras av webbplatsen.
När du ska föra in en resultatetikett för du markören till bokstaven/bokstäverna som behövs 
och trycker på Select (välj). Den/de markerade bokstaven/bokstäverna visas högst upp på 
skärmen. När du är färdig för du markören till Done (gjord) och trycker på Select (välj).
Om fältet flexibla egenskaper konfigurerats av webbplatsadministratören och lämpligt 
program laddats till NGi‑luminometern kan ytterligare skärmar komma att visas. Se Avsnitt 10 Flexibla fält för mer information.
För att utföra och spara nya mätningar använder du navigeringsknapparna (▲/▼) för att 
markera önskad testpunkt och trycker på Measure (mät).
Symbolen “►” innebär att testpunktsnamnet är för långt för att kunna visas på skärmen. 
Testpunktsnamnet visas i sin helhet om du trycker på den högra kontrollknappen 
på markören.
Den typ av test som bör göras för markerad testpunkt visas till höger om testpunktsnamnet. 
I det här fallet krävs ATP‑S (ATP‑test av yta).

3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern kommer att genomföra en mätcykel …

…och visa resultatet. Tryck på OK för att acceptera och spara resultatet.

OBS! Om man försöker göra en mätning utan att ett 3M™ Clean‑Trace™ ATP‑test finns i kammaren på 3M™ Clean‑Trace™ 
NGi‑luminometern, kommer ett felmeddelande att visas med texten ”No Swab Detected” (”Inget prov upptäcktes”) och en ljudsignal avges 
för att meddela användaren att det inte finns något test i testkammaren.
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Resultatet är nu lagrat. Markören kommer automatiskt att flyttas till nästa testpunkt. Du kan 
istället använda navigeringsknapparna (▲/▼) för att markera nästa önskade testpunkt.
Du avslutar testningen genom att trycka på Back (tillbaka).

5.03 Omtestning
Du kan göra ett nytt test för en tidigare ej godkänd testpunkt när som helst efter att 
korrigerande åtgärder vidtagits. Välj den korrekta testpunkten såsom visas ovan och 
gör mätningen.
Observera att mätningsskärmen nu visar Omtest (omtestning).

Det nya resultatet lagras i skärmens område för Omtest (omtestningsområde). Denna gång 
godkändes resultatet.
Du kan testa om punkten flera gånger tills den blir godkänd. Skärmen visar endast det första 
testet och de omtestningar som gjorts nyligen, men alla omtestningar sparas direkt.

OBS! Det är möjligt att gå ur en resultatsats och öppna den igen senare. Om man t.ex. inte utförde alla mätningar vid samma tidpunkt eller 
om man behöver gå tillbaka till resultatsatsen för att utföra omtestningar kan detta kräva att man går tillbaka till en oavslutad resultatsats för 
att samla in mer data.

5.04 Partiella resultatsatser
En partiell resultatsats är en resultatsats där det inte finns mätningar mot alla dess testpunkter.
Om du samlar in mätningar eller omtestningar och du bestämmer att lämna resultatsatsen 
(genom att trycka på Back (tillbaka} kommer, om det inte finns några mätningar mot 
alla testpunkter (om det t.ex. är en Partial Result Set (partiell resultatsats}, skärmen 
INCOMPLETE RESULTS (ofullständiga resultat) att visas.
Om du markerar Yes (ja) kommer resultatsatsen att överföras till servern och raderas från 
NGi‑luminometern nästa gång du synkroniserar.
Om du markerar No (nej) kommer resultatsatsen INTE att överföras till servern. Efter 
synkroniseringen kommer resultatsatsen att förbli kvar på NGi‑luminometern så att du kan 
fortsätta att mata in mätningar och omtestningar.

5.05 Granska resultat
Du kan granska och kontrollera tidigare resultat.
Utgå från MAIN MENU (huvudmeny) och använd navigeringsknapparna (▲/▼) för att 
markera REVIEW RESULTS (granska resultat) och tryck sedan på Select (välj).
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En lista över vilka provplaner som sparats i 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern visas. 
Använd navigeringsknapparna (▲/▼) för att markera önskad provplan som ska granskas 
eller skrivas ut och tryck på Select (välj).

Använd navigeringsknapparna (▲/▼) för att markera önskad resultatsats som ska granskas 
och tryck på Select (välj).

Följande symboler visas för befintliga resultatsatser:

Mätningar har gjorts mot alla provplanens testpunkter.

Mätningar har gjorts mot vissa av provplanens testpunkter. Dessa mätningar kommer INTE att överföras nästa gång 
NGi‑luminometern synkroniseras.

Mätningar har gjorts mot vissa av provplanens testpunkter och resultatsatsen har markerats som avslutad. Dessa mätningar kommer att 
överföras nästa gång NGi synkroniseras.

Skärmen kommer nu att visa alla resultat för resultatsatsen. Använd navigeringsknapparna 
(▲/▼) för att bläddra genom resultaten.

Tryck på Select (välj) för att se fler detaljer för testpunkten.
Scrolla neråt för att se omtestningar.
Om UserName (användarnamn) matas in kommer den användare som gjorde mätningarna 
eller omtestningarna att visas på skärmen.
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6.0 INSTÄLLNINGSMENY
6.01 Vad kan man göra i INSTÄLLNINGSMENYN
6.02 Hur man hittar INSTÄLLNINGSMENYN
6.03 Ställa in datumformat
6.04 Ställa in datum
6.05 Ställa in tid
6.06 Ställa in språk
6.07 Utföra ett självtest
6.08 Ställa in timeout för bakgrundsbelysning

6.01 Vad kan man göra i INSTÄLLNINGSMENYN
I SETUP MENU (inställningsmenyn) kan du:

•	Formatera datumvisningen såsom visas nedan och formatera tiden till 12‑ eller 24 timmars klocka
•	Ställa in aktuell tid och datum
•	Ändra visat språk
•	Kontrollera för att se om instrumentet fungerar inom kalibreringsgränserna
•	Ställa in timeout för bakgrundsbelysningen.

6.02 Hur man hittar INSTÄLLNINGSMENYN
Använd navigeringsknapparna (▲/▼) från MAIN MENU (huvudmenyn) för att markera SETUP 
MENU (inställningsmeny) och tryck på knappen Select (välj).

Menyn SETUP MENU (inställning) visas.

6.03 Ställa in datumformat
Stå i menyn SETUP (inställning) och använd navigeringsknapparna (▲/▼) för att markera 
DATE & TIME (datum och tid), tryck sedan på Select (välj). Menyn DATE & TIME (datum 
och tid) visas.
Alternativ för datumformat är:
DOW D M Y (veckodag DD MM ÅÅ) t.ex. ons. 4: e jan. 2012 12:31
DOW M D Y (veckodag MM DD ÅÅ) t.ex. ons. jan. 4: e 2012 12:31
Y M D DOW (ÅÅ MM DD veckodag) t.ex. 2012 jan. 04 ons. 12:31
Använd navigeringsknapparna (▲/▼) för att markera DATE FORMAT (datumformat) och 
tryck på Change (ändra) upprepade gånger tills önskat format visas.
Tryck på Back (tillbaka) för att återgå till menyn SETUP MENU (inställning) eller använd navigeringsknapparna (▲/▼) för att markera en ny 
post på menyn för DATE & TIME (datum och tid).
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6.04 Ställa in datum
Stå i menyn SETUP (inställning) och använd navigeringsknapparna (▲/▼) för att markera 
DATE & TIME (datum och tid), tryck sedan på Select (välj). Menyn DATE & TIME (datum 
och tid) visas.
Stå i menyn DATE & TIME (datum och tid) och använd navigeringsknapparna (▲/▼) för att 
markera SET DATE (ställa in datum). Dag markeras endast att du tryckt på knappen välj. 
Använd navigeringsknapparna (▲/▼) för att ändra Day (dag). Tryck på OK.
Month (månad) kommer nu att markeras på skärmen. Ställ in Month (månad) med hjälp av 
navigeringsknapparna (▲/▼) och tryck sedan på OK.
Year (år) kommer nu att markeras på skärmen. Ställ in Year (år) med hjälp av 
navigeringsknapparna (▲/▼) och tryck sedan på OK.
Använd nu navigeringsknapparna (▲/▼) för att välja en ny post i menyn DATE & TIME (datum 
och tid) eller tryck på Back (tillbaka) för att återgå till menyn SETUP (inställning).

6.05 Ställa in tid
Stå i menyn SETUP (inställning) och använd navigeringsknapparna (▲/▼) för att markera 
DATE & TIME (datum och tid), tryck sedan på Select (välj). Menyn DATE & TIME (datum 
och tid) visas.
Stå i menyn DATE & TIME (datum och tid) och använd navigeringsknapparna (▲/▼) för att 
markera SET TIME (ställ in tid), tryck sedan på Select (välj). Hours (timmar) markeras på 
skärmen. Använd navigeringsknapparna (▲/▼) för att ändra till rätt Hour (timme). Tryck 
på OK.
Minutes (minuter) kommer nu att markeras på skärmen. Ställ in Minute (minuter) med 
hjälp av navigeringsknapparna (▲/▼) och tryck sedan på OK.
Seconds (sekunder) kommer nu att markeras på skärmen. Ställ in Seconds (sekunder) 
med hjälp av navigeringsknapparna (▲/▼) och tryck sedan på OK.
Använd navigeringsknapparna (▲/▼) för att välja en ny post i menyn DATE & TIME (datum 
och tid) eller tryck på Back (tillbaka) för att återgå till menyn SETUP (inställning).
OBS! Datum och tid kommer alltid att korrigeras automatiskt när NGi synkroniseras.

6.06 Ställa in språk
Kontakta din lokala återförsäljare för en aktuell lista över vilka språk som finns tillgängliga.
Stå i menyn SETUP (inställning) och använd navigeringsknapparna (▲/▼) för att markera 
LANGUAGE (språk), tryck sedan på Select (välj).

Menyn LANGUAGE (språk) visas.
Använd navigeringsknapparna (▲/▼) för att välja önskat språk. Tryck på någon av knapparna 
OK för att återgå till menyn SETUP (inställning).
OBS! Språket ändras automatiskt då ett annat språk väljs med navigeringsknapparna (▲/▼).

6.07 Utföra ett självtest
Självtestet utför både en bakgrundsmätning och en kalibreringskontroll. Innan du trycker 
på Self Check (självtest) måste du kontrollera att provkammaren är tom, att luckan till 
kammaren är stängd och att instrumentet har haft en stabil temperatur i minst 15 minuter.
Stå i menyn SETUP (inställning) och använd navigeringsknapparna (▲/▼) för att markera 
SELF‑CHECK (självtest).
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Tryck på Select (välj) för att starta självtestet. Skärmen kommer att visa 
texten PERFORMING SELF‑CHECK (utför självtest) och en serie av fyrkanter 
visar testförloppet.

Om instrumentet fungerar inom kalibreringsgränserna och bakgrundsmätningen ger ett 
acceptabelt värde kommer texten PASS (godkänt) att visas.

Om instrumentet inte fungerar inom kalibreringsgränserna kommer en av de tre skärmarna nedan att visas. Om detta är fallet ska 
instrumentet inte användas eftersom funktionen kan vara försämrad. Kontakta 3M eller en lokal återförsäljare för 3M för service 
och kalibrering.

Kalibreringstest ej godkänt

Bakgrund ej godkänd

Kalibreringstest ej godkänt.

Udfører selv check

Vent venligst........

Udfører selv check
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6.08 Ställa in timeout för bakgrundsbelysning
Skärmen på 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern är utrustad med en bakgrundsbelysning för att förbättra synligheten vid dåligt ljus. 
Bakgrundsbelysningen kan ställas in på att vara permanent av, permanent på eller att vara på under ett förinställt tidsintervall efter vilket 
bakgrundsbelysningen släcks. Tryck på valfri knapp för att starta om bakgrundsbelysningens tidsintervall. Detta intervall kan ställas in på 
från 5 sekunder till 60 sekunder i steg om 5 sekunder. Observera att instrumentet drar mer ström när bakgrundsbelysningen är på.
Vid normalt omgivningsljus behövs inte bakgrundsbelysningen.
Om bakgrundsbelysning inte krävs ska bakgrundsbelysningens timeout ställas in på 
permanent OFF (av) för att säkerställa maximal batteritid. Bakgrundsbelysningens timeout är 
fabriksinställd till 15 sekunder.
Stå i menyn SETUP (inställning) och använd navigeringsknapparna (▲/▼) för att markera 
BACKLIGHT TIMEOUT (timeout för bakgrundsbelysning).
Välj önskat timeout‑värde med hjälp av navigeringsknapparna (◄/►).
Tryck på Back (tillbaka) för att återgå till MAIN MENU (huvudmenyn) eller använd 
navigeringsknapparna (▲/▼) för att markera en ny post i menyn SETUP (inställning).
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7.0 SYNKRONISERING AV NGi
7.01 Vad är SYNKRONISERING av NGi
7.02 Hur man SYNKRONISERAR NGi

7.01 Vad är SYNKRONISERING av NGi
Med synkronisering kan du föra över resultat som sparats i 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern till 3M™ Clean‑Trace™ 
Online‑programmet, samt ladda ned provplaner från 3M™ Clean‑Trace™ Online‑programmet till Clean‑Trace NGi‑luminometern. För att 
LADDA UPP RESULTAT måste 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern vara ansluten till en dator via USB‑kabeln eller via 3M™ Clean‑T
race™‑dockningsstationen. Datorn ska ha drivrutinen för programmet 3M™ Clean‑Trace™ Online installerat. Med hjälp av drivrutinen 
för 3M™ Clean‑Trace™ Online‑programmet kan 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern och 3M™ Clean‑Trace™ Online‑programmet 
kommunicera med varandra. Se bruksanvisningen för 3M™ Clean‑Trace™ Online‑programmet för ytterligare information.
OBS! En USB‑symbol kommer endast att visas på 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometerns skärm när den är ansluten till 3M™ 
Clean‑Trace™ Online‑programmet via USB‑kabeln eller dockningsstationen.

7.02 Hur man SYNKRONISERAR NGi
För att starta synkroniseringsprocessen måste du högerklicka på ikonen 3M Synchronisation Manager på datorns systemfält och markera 

Open 3M Synchronisation Manager (öppna 3M:s synkroniseringshanterare) .
Om du inte hittat ikonen i systemfältet kan den startas i
Start\All Programs\3M CleanTrace Hygiene Management Solution\ 3M NGi Sync. (starta alla program för 
3M:s CleanTrace hygienhanteringslösning 3M NGi sync).
Därefter klickar du på Synchronise (synkronisera) längst ner på skärmen 3M:s synkroniseringshanterare.

Sedan uppmanas du att föra in ditt användarnamn och lösenord. När du gjort det klickar du på OK.
3M:s synkroniseringshanterare validerar ditt användarnamn och lösenord.

Om de är felaktiga kommer meddelandet Login failed (inloggningen misslyckades) att visas. För in ditt 
användarnamn och lösenord igen och försök på nytt.

3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern börjar kommunicera med 3M™ Clean‑Trace™ 
Online‑program. Motsatt skärm visas på NGi.

Datasynkronisering under 
behandling



När synkroniseringen lyckats visas ett meddelande om avslutad synkronisering på NGi. Lagrade 
resultat överförs till 3M™ Clean‑Trace™ Online‑programmet och raderas* från 3M™ 
Clean‑Trace™ NGi‑luminometern. Alla justeringar av provplaner uppdateras i 
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern. Välj OK för att återgå till MAIN 
MENU (huvudmeny).

* OBS! Partiella resultatsatser som inte markeras som Marked Complete (markerade 
som avslutade) kommer INTE att ha överförts till servern eller raderats från NGi. Se Section (avsnitt) 5.04 Partial Result Sets (partiella 
resultatsatser) för ytterligare information.
Om du stöter på problem under synkroniseringsfasen, läs i felsökningsavsnittet i denna användarhandbok eller i bruksanvisningen till 
3M™ Clean‑Trace™ Online‑programmet.

8.0 HANTERA FLERA ORGANISATIONER
Om du har tillgång till mer än en organisation kommer du att under synkroniseringen bli 
tillfrågad om vilken organisation/vilka organisationer du vill ladda ner till NGi. Om du laddar 
ner mer än en organisation kommer ett nytt menyalternativ CHANGE ORGANISATION (ändra 
organisation) att visas i HUVUDMENYN och den organisation som du för tillfället använder 
visas högst upp på huvudmenyskärmen.

Markerar du CHANGE ORGANISATION (ändra organisation) kommer en skärm som listar 
organisationerna i NGi att visas. För att välja en organisation bläddrar du till ORGANISATION 
(organisation) och trycker på Select (välj).

När du ändrar organisation visar NGi endast information för den organisationen. Dock sparas fortfarande information som samlats in för 
andra organisationer i NGi:s minne och när du ändrar tillbaka till dessa organisationer kommer den lagrade informationen att åter bli 
tillgänglig att användas.

Synkronisering fuldført
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9.0 SCHEMALAGD STICKPROVSUNDERSÖKNING
9.01 Använda schemalagd stickprovsundersökning
9.02 Omtestningar
9.03 Partiella resultatsatser
9.04 Åter tilldela tidsschemata

Schemalagd stickprovsundersökning låter dig ange hur ofta mätningar ska göras på en speciell plats och, om du vill, ange vem som ska göra 
mätningarna. Om det schemalagda stickprovsundersökningssystemet finns på webbplatsen kommer, när du synkroniserar, schemalagd 
stickprovsundersökningsdata att överföras till NGi.
Se 3M™ Clean‑Trace™ Online‑programs Help File (hjälpfil) för ytterligare information om konfiguration av systemet för 
schemalagd stickprovsundersökning.

9.01 Använda schemalagd stickprovsundersökning
Om schemalagd stickprovsundersökningsdata har överförts till NGi kommer 
ett nytt alternativ i HUVUDMENYN för SCHEDULED SAMPLING (schemalagd 
stickprovsundersökning) att visas.

När du väljer SCHEDULED SAMPLING (schemalagd stickprovsundersökning) uppmanas 
du att identifiera dig för NGi. Om du uppmanas att identifiera dig visas en skärm där du 
markerar ditt User Name (användarnamn).

Om webbplatsadministratören gett möjlighet för detta kan det finnas ett alternativ för <No user name> (inget användarnamn) i slutet av 
namnlistan. Om du markerar detta alternativ kommer du att logga in anonymt och endast de tidsschemata som inte tilldelats någon särskild 
användare visas.
Om du markerar ett annat användarnamn än <No user name> (inget användarnamn) kan 
du uppmanas att skriva in en fyrsiffrig PIN‑kod. Om du inte kan din PIN‑kod loggar du in 
på webbplatsen och går till My account (mitt konto) för att se eller ändra din NGi User PIN 
(PIN‑kod för NGi‑användare).

Organisation1
Måler prøve
Program Mode
Se resultater
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Bruger 1
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<Ingen bruger>
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En lista över tidsschemata visas enligt nedan:
•	Om webbplatsadministratören har bestämt att användarnamn inte ska överföras till NGi kommer alla tidsschemata på NGi att visas.
•	Om en användare markerats kommer tidsschemata för den användaren att visas tillsammans med ej tilldelade tidsschemata.
•	Om <Inget användarnamn> markerats kommer endast ej tilldelade tidsschemata att visas.

Statussymbol 
(se nedan för 
symbolförklaringar)

Inloggad användareDatum för tidsschema/‑n

Tidsschema för avdelning 
1 som inte tilldelats någon 

användare. Ingen starttid 
angiven.

Tidsschema för avdelning 2 som 
tilldelats användare PM0.

09:00 angiven starttid.
Tilbage Vælg
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I det här fallet har användare PM0 loggat in och skärmen visar tidsschemata för användare PM0 tillsammans med ej tilldelade tidsschemata.
OBS! Om du behöver veta det fullständiga användarnamnet bakom ett användarnamn med tre bokstäver som visas på skärmen (t.ex. PMO) 
loggar du in på webbplatsen och går till kontoregistret.
Skärmen visar tidsschemata för flera dagar (exakt antal dagar anges i avsnittet My organisation (min organisation) på webbplatsen), men 
du kan endast samla in mätningar för tidsschemata som antingen är för Today (idag) eller historiska data.
Om du försöker bearbeta ett tidsschema för Today (idag) som det finns en tid för och tiden ännu inte har gått ut, kommer du att varnas, men 
du kommer att kunna samla in mätningar mot det tidsschemat.
Statussymboler:

7Inga mätningar har gjorts för detta tidsschema.

Mätningar har gjorts för alla testpunkter i tidsschemat.

Mätningar har gjorts mot vissa av testpunkterna i tidsschemat. Dessa mätningar kommer INTE att överföras nästa gång 
NGi synkroniseras.

Mätningar har gjorts mot vissa av testpunkterna i tidsschemat och det har markerats som avslutat. Dessa mätningar kommer att 
överföras nästa gång NGi synkroniseras.

När du markerar ett tidsschema visas en lista över testpunkter.
Nu uppmanas du att föra in en RESULT LABEL (resultatetikett) om 
webbplatsadministratören har aktiverat denna funktion i avsnittet 
My organisation (min organisation).
Detta ett fritextfält som kan användas för att mata in ytterligare information om de 
mätningar som du är på väg att göra. Denna identifierare kan användas i rapporter som 
produceras av webbplatsen.
När du ska föra in en RESULT LABEL (resultatetikett) för du markören till bokstaven/
bokstäverna som behövs och trycker på Select (välj). Den/de markerade bokstaven/
bokstäverna visas högst upp på skärmen. När du är färdig för du markören till DONE (gjord) 
och trycker på Select (välj).
Om funktioner för Flexible Fields (flexibla fält) konfigurerats av webbplatsadministratören och lämpligt program laddats till 
NGi‑luminometern kan ytterligare skärmar komma att visas. Se Section (avsnitt) 10 Flexible Fields (10 Flexibla fält) för mer information.
För att utföra och spara nya mätningar använder du navigeringsknapparna (▲/▼) för att markera önskad testpunkt och trycker på 
Measure (mät).
Symbolen ► innebär att testpunktsnamnet är för långt för att kunna visas på skärmen. 
Testpunktsnamnet visas i sin helhet om du trycker på den högra kontrollknappen 
på markören.
Den typ av test som bör göras för markerad testpunkt visas till höger om testpunktsnamnet. 
I det här fallet krävs ATP‑S (ATP‑test av yta).

Færdig
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3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern kommer att genomföra en mätcykel …

…och visa resultatet. Tryck på OK för att acceptera och spara resultatet.

OBS! Om man försöker göra en mätning utan att ett 3M™ Clean‑Trace™ ATP‑test finns i kammaren på 3M™ Clean‑Trace™ 
NGi‑luminometern, kommer ett felmeddelande att visas med texten No Swab Detected (inget prov upptäcktes) och en ljudsignal avges för 
att meddela användaren att det inte finns något test i testkammaren.
Resultatet är nu lagrat. Markören kommer automatiskt att flyttas till nästa testpunkt. Du kan 
istället använda navigeringsknapparna (▲/▼) för att markera nästa önskade testpunkt.
Du avslutar testningen genom att trycka på Back (tillbaka).

9.02 Omtestningar
Du kan göra ett nytt test för en tidigare ej godkänd testpunkt när som helst efter att 
korrigerande åtgärder vidtagits. Välj den korrekta testpunkten såsom visas ovan och 
gör mätningen.
Observera att mätningsskärmen nu visar Omtest (omtestning).

Det nya resultatet lagras i skärmens område för Omtest (omtestning). Denna gång 
godkändes resultatet.
Du kan testa om punkten flera gånger tills den blir godkänd. Skärmen kommer nu endast att 
visa den första och senaste omtestningen men alla tidigare omtestningar lagras direkt.
OBS! Det är möjligt att gå ur en resultatsats och öppna den igen senare. Om man t.ex. 
inte utförde alla mätningar vid samma tidpunkt eller om man behöver gå tillbaka till 
resultatsatsen för att utföra omtestningar kan detta kräva att man går tillbaka till en 
oavslutad resultatsats för att samla in mer data.

Vent venligst........

Måler

Stue 1

Svab: ATP-overflade
Midte af sengerullebord

OK OK
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9.03 Partiella resultatsatser
En Partial Result Set (partiell resultatsats) är en resultatsats där det inte finns mätningar 
mot alla dess testpunkter.
Om du hämtar mätningar eller omtestningar och du bestämmer att lämna resultatsatsen 
(genom att trycka på Back (tillbaka) kommer skärmen INCOMPLETE RESULTS 
(ofullständiga resultat), att visas om det inte finns några mätningar mot alla testpunkter (dvs. 
partiell resultatsats).
Om du markerar Yes (ja) kommer resultatsatsen att överföras till servern och raderas från 
NGi‑luminometern nästa gång du synkroniserar.
Om du markerar No (nej) kommer resultatsatsen INTE att överföras till servern. Efter 
synkroniseringen kommer resultatsatsen att förbli kvar på NGi så att du kan fortsätta att 
mata in mätningar och omtestningar mot den.

9.04 Åter tilldela tidsschemata
Om webbplatsadministratören har tillåtit att tidsschemata åter tilldelas på NGi (se skärmen 
My organisation (min organisation) och om tidsschemata har överförts till NGi, kommer 
ytterligare ett menyalternativ SCHEDULE ASSIGNMENT (tilldelning av tidsschema) att visas 
på HUVUDMENYN.

När du markerar SCHEDULE ASSIGNMENT (tilldelning av tidsschema) visas en lista över 
tidsschema och deras aktuella tilldelningar.

Om du bläddrar till ett tidsschema och trycker på Select (välj) kommer du att kunna utföra en av två saker:
•	Om tidsschemat för närvarande är tilldelat en användare kan du radera den tilldelningen.
•	Om tidsschemat för närvarande inte är tilldelat en användare kan du tilldela det till en användare.

OBS! Om ett tidsschema för närvarande är tilldelat en användare och du vill tilldela en annan användare det, kan du radera gällande 
tilldelning och sedan tilldela tidsschemat till den nye användaren.

När du markerar ett tidsschema som för närvarande är tilldelat en användare visas en 
bekräftelseskärm. Om du väljer Ja kommer tidsschemat att raderas från denna användare.

När du markerar ett tidsschema som för närvarande inte är tilldelat någon visas en 
namnlista. Markera ett namn och tryck på Select (välj) för att tilldela tidsschemat till 
en användare.

- Testpunkter: 3
- Målinger: 2
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10.0 FLEXIBLA FÄLT
10.01 Skapa en ny resultatsats
10.02 Uppdatera en befintlig resultatsats

Ytterligare skärmar kan visas under mätningsprocessen om funktionen FLEXIBLE FIELDS (flexibla fält) har konfigurerats av 
webbplatsadministratören och lämpligt program har laddats till NGi.
Funktionen flexibla fält tillåter att mätningarna märks med ytterligare identifieringsuppgifter, som gör dina rapporter innehållsrikare. Du vill 
kanske mata in vilken rengöringslösning som används eller namnet på den städare som rengjorde området som testas.
Om funktionen flexibla fält har aktiverats och konfigurerats visas följande ytterligare skärmar när en ny resultatsats skapas eller en befintlig 
resultatsats uppdateras.

10.01 Skapa en ny resultatsats
När en ny resultatsats skapas visas en skärm med de flexibla fälten och deras 
standardvärden. Vissa fält har kanske inget standardvärde.
Om du vill behålla standarvärdena använder du navigationsknapparna (▲/▼) för 
att markera ACCEPT VALUES (acceptera värden) och trycker på Select (välj). 
Nu startar mätningsprocessen.

För att ändra värdena i de flexibla fälten använder du navigationsknapparna (▲/▼) för 
att markera ett värde och trycker på Select (välj). Då visas en skärm där du kan ändra 
det flexibla fältets markerade värde. Standardvärdet markeras automatiskt. Använd 
navigationsknapparna (▲/▼) för att markera önskat värde. Om fältet är tomt visas värdet 
<None> (inget) i slutet av listan över värden. När du markerat önskat värde trycker du på 
Select (välj).

10.02 Uppdatera en befintlig resultatsats
Om du väljer en befintlig resultatsats visas skärmen värden för flexibla fält igen. Att ändra eller acceptera värden för FLEXIBLA FÄLT går till 
på samma sätt som att skapa en ny resultatsats.

11.0 RIKTLINJER FÖR ANVÄNDAREN

VARNING: inte utföra service på 3M™ Clean‑Trace™‑luminometern, dockningsstationen eller strömkällan endast anlita 
servicepersonal som godkänts av 3M.

VARNING: använd inte 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern eller strömkällan om höljet är trasigt.

VARNING: inte använda någon annan strömkälla än den som specificerats av 3M.

1. 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern är utformad för att vara oöm och lätt att använda men är ett känsligt instrument som ska 
hanteras varsamt.

2. Provkammaren ska hållas stängd eller täckt med locket mellan avläsningarna.
3. Var försiktig så att kammarens insida inte kontamineras av vätskespill och för inte in en svabb utan att sätta tillbaka den i anordningen.
4. Ta alltid bort provet innan du stänger AV.
5. Stäng alltid AV anordningen efter användning.
6. Reagenstestsatser ska förvaras och användas enligt de anvisningar som medföljer satsen.
7. Använd endast reagenser som tillhandahålls av 3M eller lokal 3M‑distributör.
8. Resultaten är oberoende av temperatur inom intervallet 15‑25 °C. En lägre avläsning kommer att ses vid temperaturer under 15 °C. Om 

testerna alltid utförs vid denna låga temperatur kan emellertid konsekventa resultat erhållas.
9. Provkammaren är utformad för att förhindra att omgivande ljus kommer in under mätning, men instrumentet har en ytterst känslig 

detektor varför viss försiktighet måste iakttas. Instrumentet bör inte användas i direkt solljus.
10. Lämna inte kvar 3M Clean‑Trace NGi‑luminometer på en plats där den utsätts för ånga, hög luftfuktighet, damm eller vibrationer.
11. Ta ut batterierna när 3M Clean‑Trace NGi‑luminometern inte ska användas under en längre period.
12. Läs i anvisningarna till testsatsen för fullständig information, specifik för typen av test.

Tilbage Vælg
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12.0 SKÖTSEL AV 3M™ CLEAN‑TRACE™ NGi‑LUMINOMETERN
12.01 Rengöring
12.02 Temperatur
12.03 Anvisningar om batteri

12.01 Rengöring
Instrumentets yttre ytor ska torkas rena med en fuktig duk och sedan torkas torra.

12.02 Temperatur
Förvara inte instrumentet vid temperaturer under 4 °C eller över 40 °C. Om instrumentet utsätts för låga temperaturer kan kondens uppstå. 
Instrumentet ska tillåtas nå rumstemperatur före användning och de yttre ytorna ska torkas torra med en duk eller pappersservett.

12.03 Anvisningar om batteri
Detta är bästa praxis avseende användning av batteriet i 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer för att optimera batteriets 
laddningskapacitet och dess livslängd.

•	Ta ur batteriet när 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer inte kommer att användas under en längre period.
•	Ladda batteriet fullt i minst två timmar innan du använder 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer.  Detta gäller båda nya batterier och 

ersättningsbatterier som monteras i 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer.
•	Vid normalt bruk har det laddningsbara litiumjonbatteriet från 3M av typ NGLBP1 en brukskapacitet på upp till åtta timmar.  När batteriet 

behöver laddas visas inga staplar i batteriets statusindikator, vilket anges nedan som Plant–10 %.  Batteriet behöver inte laddas ur helt 
(inga staplar) innan det laddas igen.  En ofullständig laddning kan göras.

•	Batteriet har en förväntad livslängd och åldras varje gång det laddas och laddas ur.  Batteriet förlorar gradvis sin laddningskapacitet 
när det åldras och tappar med tiden sin laddningsförmåga.  Därför kommer batteriet att gradvis ha mindre än åtta timmars 
laddningskapacitet allt eftersom det åldras.

•	Förvara batteriet med en 50 % laddning när det ska förvaras under längre än en månad.  Batteriet har 20–49 % laddning när 
batteriikonen visar två staplar och 50–74 % laddning när 3 staplar visas.  Förvara inte batterier helt urladdade eftersom de då kan 
förlora förmågan att laddas igen.  Förvara inte batterier fulladdade eftersom de då kan förlora förmågan att laddas fulla igen.

•	Sänk inte ned 3M™ Clean‑Trace™ NGi Luminometer eller batteriet i någon vätska och låt dem inte bli våta.
•	Bär inte batteriet i fickor, handväskor eller på andra platser där det kan komma i kontakt med metallföremål.
•	Exponera inte batteriet för, och förvara det inte i, direkt solljus eller mycket hög värme (60 °C [140 °F]) eller i fuktiga eller 

frätande miljöer.
•	Slå inte på batteriet, kasta det inte och utsätt det inte för fysiska stötar.
•	Stick inte hål på batterihöljet och bryt inte upp det.  Montera inte isär batteriet.
•	Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
•	Ladda inte batteriet i närheten av värmekällor eller under mycket varma förhållanden (över 45 °C).
•	Använd inte batteriet om det avger en ovanlig lukt, genererar kraftig värme eller blir synligt missfärgat eller deformerat.  Se till att 

batteriet inte kommer i kontakt med eld om det läcker eller avger en ovanlig lukt.
•	Skölj ögonen med vatten och uppsök läkarvård om batteriet läcker och batterivätskan kommer i kontakt med ögonen.

Vi rekommenderar att batteriet regelbundet byts ut efter två års normalt bruk eller om batteriet har missbrukats på något av de sätt som 
anges ovan, eller om batteriet visar tecken på överhettning eller är deformerat.
Läs broschyren Viktig information som medföljer 3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometer och 3M™ Clean‑Trace™ NG Luminometer 
Dockningsstation samt litiumbatteriets säkerhetsinformation.  Kontakta din lokala 3M‑representant om du har några frågor.



13.0 FELSÖKNING
13.01 Allmänt
13.02 Skärm vid lågt batteri
13.03 Skärmar vid kommunikationsfel
13.04 Skärm vid självtestsfel
13.05 Skärmar vid övriga fel
13.06 Oavsiktlig ändring av språkinställning

13.01 Allmänt
I detta avsnitt får du hjälp att åtgärda problem som kan inträffa vid användningen av 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern. Kontakta 3M 
eller en lokal distributör för 3M för ytterligare detaljerade råd.

Problem Trolig orsak Korrigerande åtgärd

Meddelande om 
lågt batteri 

Batteriet behöver laddas. Stäng AV instrumentet. Fortsätt INTE att utföra mätningar om 
varningen LOW BATTERY (lågt batteri) visas. Ladda batteriet eller driv 
instrumentet med växelström.

Höga bakgrunder (a)  Externt ljus kommer in.
(b)  Provet sitter kvar i kammaren.
(c)  Kammaren har lämnats öppen under 

långa perioder mellan mätningarna.
(d)  Förorenad kammare.
(e)  Instrumentfel.

(a)  Mätningskammaren är inte stängd ordentligt. Kontrollera att 
kammaren är stängd.

(b)  Ta ut provet.
(c)  Kontrollera igen med kammaren stängd.
(d)  Stäng av instrumentet. Lämna instrumentet avstängt i 2 timmar 

och kontrollera sedan igen. Försök INTE rengöra insidan.
(e)  Kontakta 3M eller en lokal distributör för 3M.

Ingen skärm (a)  Batteriet är helt urladdat.
(b)  Batterikontakterna är kontaminerade.
(c)  Instrumentfel.

(a)  Ladda batteriet.
(b)  Avlägsna batteriet och rengör kontakterna försiktigt med torr 

pappersservett. Rengör INTE med slipande material.
(c)  Kontakta 3M eller en lokal distributör för 3M.

Hög 
reagenskontroll

(a)  Hög bakgrund
(b)  Kontaminerade reagenser eller 

förbrukningsmaterial.

(a)  Se Höga bakgrunder
(b)  Upprepa kontrollen för att bekräfta värdet om ett enstaka test 

är förorenat.
Kontakta 3M eller lokal distributör för 3M om problemet kvarstår.

Resultaten är lägre 
än förväntat

(a)  Problem med prov/reagens.
(b)  Instrumentfel.

(a)  Kontrollera att prov och reagens har preparerats korrekt enligt 
anvisningarna för testsatsen. Kontrollera med nya reagenser och 
ett känt positivt prov såsom ett 3M positivt kontrolltest.

(b)  Kontakta 3M eller en lokal distributör för 3M.

OBS! Solljus eller statisk elektricitet kan göra att svabbrören fosforescerar och ger höga mätvärden. En omedelbart upprepad avläsning 
kommer i sådana fall ofta att vara 50 % av den första avläsningen. Vid ytterligare upprepade avläsningar kommer resultaten att bli lägre och 
lägre och närma sig det normala värdet. Undvik att utsätta svabbrören för, eller att utföra testet i, starkt solljus.

13.02 Skärmar vid lågt batteri
Tryck på OK för att återgå till HUVUDMENYN och slå AV instrumentet. Fortsätt INTE att 
utföra mätningar om varningen LOW BATTERY (lågt batteri) visas. Ladda batteriet eller driv 
instrumentet med växelström.

13.03 Skärmar vid kommunikationsfel
Följ anvisningarna som visas på 3M:s skärm för synkroniseringshantering om det 
föreligger ett kommunikationsfel mellan 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern och 
3M™ Clean‑Trace™ Online‑programmet.
Säkerställ att korrekta kommunikationer används och att kontakterna sitter säkert i både 
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern och i datorporten. Om tillståndet kvarstår ska du 
kontakta 3M eller en lokal distributör för 3M.

OK OK

Batteri lavt!
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13.04 Skärm vid självtestfel
Skärmen visar en 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometer som inte har godkänts vid 
bakgrunds‑ eller kalibreringstest. Använd inte instrumentet för att utföra mätningar eftersom 
funktionen kan vara försämrad. Kontakta 3M eller en lokal distributör för 3M för service 
eller kalibrering.

13.05 Skärmar vid övriga fel
Det finns inte tillräckligt minne i instrumentet för att spara fler resultat. Tryck på OK, överför 
alla lagrade resultat till PC:n och försök igen.
Det föreligger ett internt fel i kammaren eller anslutningarna till kammaren. Kontakta 3M 
eller en lokal distributör för 3M.

Felmeddelande Användaråtgärd

Oväntat fel:
kräver resultat

Koppla bort 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern från USB‑kabeln eller ta bort den från 
dockningsstationen, återanslut sedan och synkronisera igen.

Oväntat fel:
överför resultat

Koppla bort 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern från USB‑kabeln eller ta bort den från 
dockningsstationen, återanslut sedan och synkronisera igen.

Alla provplaner har 
inte laddats ned Fel vid 
radering och nedladdning 
av provplaner

Använd webbplatsen för administration av 3M™ lean‑race™ Online‑programmet och kontrollera att 
provplaner har tilldelats användaren av 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern.
Koppla bort 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern från USB‑kabeln eller ta bort den från 
dockningsstationen, återanslut sedan och synkronisera igen.

Alla provplaner har inte 
laddats ned. Gör om 
överföringssekvensen

Koppla bort 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern från USB‑kabeln eller ta bort den från 
dockningsstationen, återanslut sedan och synkronisera igen.

Det finns inga provplaner 
tillgängliga

Använd webbplatsen för administration av 3M™ Clean‑Trace™ Online‑programmet och kontrollera att 
provplaner har tilldelats användaren av 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern.
Koppla bort 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern från USB‑kabeln eller ta bort den från 
dockningsstationen, återanslut sedan och synkronisera igen.

Fel mottaget:
raderar resultat, resultat 
har inte raderats

Koppla bort 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern från USB‑kabeln eller ta bort den från 
dockningsstationen, återanslut sedan och synkronisera igen.

Ingen nätverksanslutning
Visar på ett problem med nätverksanslutningen mellan drivrutinen för 3M™ Clean‑Trace™ 
Online‑programmet och internet. Den vanligaste orsaken till detta fel är att en proxyserver installerats i ditt 
nätverk. Kontakta din supportavdelningen för IT för ytterligare information.

13.06 Oavsiktlig ändring av språkinställning
Om språkinställningen oavsiktligt ändras kan det vara svårt att återgå till det ursprungliga språket. Om detta händer ska du följa följande 
sekvens av knapptryckningar för att återgå till det ursprungliga språket:
1. Slå av 3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern, slå sedan på den igen och vänta tills huvudmenyn visas.
2. Tryck på navigeringsknappen ”upp” en gång.
3. Tryck på höger funktionsknapp en gång.
4. Tryck på navigeringsknappen ”ned” en gång.
5. Tryck på höger funktionsknapp en gång.
6. Välj önskat språk från listan med hjälp av navigeringsknapparna och tryck på höger funktionsknapp en gång.

OK OK

SELV-CHEK
Høj baggrundsmåling:

1,047 RLU

Kalibrerings kontrol fejlede. 
Lad instrument stå ved 

stabile temperature i 15 min 
og prøv igen

Ond 04 Jan 2012 10:09

OK OK
Ond 04 Jan 2012 10:09

Kammer fejl!
Kunne ikke måle prøven



14.0 BILAGOR
14.01 Tekniska specifikationer
14.02 Termer och skrivsätt

14.01 Tekniska specifikationer
Användargränssnitt
•	ett enkelt uppbyggt menysystem
•	knapp‑ och menystyrt LCD‑användargränssnitt
•	användargränssnitt med 7 knappar ‑ UP (upp), DOWN (ned), LEFT (vänster), RIGHT (höger), POWER (på/av) och 

2 programdefinierade funktionsknappar
•	 taktil knappsats av silikongummi
•	gränssnittet och programmet gör att användaren kan skriva in text snabbt.

Skärm
•	grafisk LCD‑panel med 240 x 160 pixlar
•	automatisk kontrastkontroll ‑ för att kompensera för temperaturvariationer som påverkar skärmkontrasten
•	bakgrundsbelysning med tidsinställda ON/OFF‑ (av/på‑) alternativ i programmet
•	kontroller för att rulla uppåt/nedåt i långa listor
•	automatiskt skalbara rullningslister för att ange listans storlek och position som i Microsoft® Windows‑applikationer
•	datum och tid visas när instrumentet inte är i viloläge eller mäter.

Ergonomi
•	kan användas med vänster eller höger hand
•	skärmen kan läsas i handhållet läge eller i desktopläge
•	alternativ för fullständigt portabelt handhållet instrument, desktop, bärväska med bälte eller axelrem eller dockningsstation är 

tillgängliga för maximal användarflexibilitet.
Provkammare
•	 förhindra mätning medan luckan är öppen.

Laddning
•	 löstagbart, förseglat batteripaket
•	snabbladdning
•	anslutning för laddningskabel på instrumentet och på den valfria dockningsstationen.
•	 instrumentet kommer automatiskt att känna av när laddarens kontakt sätts i
•	skärmikonen visar återstående batteritid.

Intelligent diagnostik
•	 inbyggd fel‑ och statusdiagnostik
•	utanför kalibreringsgränser
•	 för höga bakgrunder
•	 inbyggd teknologi för kalibreringskontroll.

Lagrade resultat
•	 lagrade filer kommer att innehålla följande information

 o unikt resultatfilnamn
 o instrument‑ID‑ eller serienummer
 o provplanens namn
 o stämpel med datum/tid för första öppning
 o stämpel med datum/tid för senaste redigering
 o stämpel med datum/tid för varje enskilt resultat
 o varje resultat inklusive omtesterna visas i denna fil
 o för varje resultat visas status: Pass (godkänt)/Caution (varning)/Fail (ej godkänt)
 o användarnamn
 o produktsatsnummer eller användarens testreferens, om denna skrivits in
 o övriga fält som definierats i 3M™ Clean‑Trace™ Online‑programmet.

•	 icke‑flyktigt dataminne
•	batteridriven SRAM
•	 lagringskapacitet för mer än 3 500 resultat

Säkerhet
•	varje instrument har ett unikt programkodat ID‑nummer
•	 lösenordsskydd på instrument‑ och användarnivå



Tillbehör
•	dockningsstation till 3M™ Clean‑Trace™ NG‑luminometer

 ‑  icke‑intelligent instrumenthållare med dubbla instrumentanslutningar
 ‑  användare kan ansluta kablar antingen direkt till instrumentet eller 
till dockningsstationen

 ‑  du kan lyfta upp instrumentet och gå runt med det utan att behöva dra 
ut kablar

 ‑  ger extra stabilitet på bordet.
 ‑  3M™ Clean‑Trace™ NG‑luminometerns dockningsstation håller 
3M™ Clean‑Trace™ NGi‑luminometern i en optimalarbets‑ och 
granskningsvinkel för desktop‑användning.

•	mjuk bärväska till 3M™ Clean‑Trace™ NG‑luminometer
Mått: Cirka 205 x 85 x 60 mm (8,1 x 3,3 x 2,4 tum)
Vikt: 400 gram (14 oz)
Temperatur

 Förvaring 4 °C‑40 °C (39 °F‑104 °F)
 Optimalt drifttemperatur 15 °C‑25 °C (59 °F‑77 °F)
 Inbyggda temperaturavkännare

Batteri: Litiumjon

14.02 Termer och skrivsätt
Följande skrivsätt används för att ange vissa poster och åtgärder i denna manual:

Stora bokstäver i fetstil t.ex. DATE FORMAT (datumformat) En menypost 

Små bokstäver i fetstil t.ex. Select (välj) En knapptryckning med hjälp av en av funktionsknapparna 

Enkelt citattecken t.ex. ‘Month’ (månad) En specifik post i en meny 

Meny En lista över möjliga funktioner som visas på skärmen där varje funktion kan väljas med användning av 
markören eller funktionsknapparna. 

RS232 En metod för att ansluta till PC:n. En specifik kabelanslutning krävs. 

Provplan En provplan är en lista över testpunkter med nivåer för godkännande och icke‑godkännande som skapats i 
förväg i 3M™ Clean‑Trace™ Online‑programmet.

Självtest Ett sätt att kontrollera att instrumentet fungerar inom fastställda funktionsgränser. 
USB En metod för att ansluta till PC:n. En specifik kabelanslutning krävs.
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