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Дякуємо, що вибрали наш портативний аналізатор сечі. Перед використанням даного приладу 

прочитайте цей посібник. Якщо ви почали використовувати цей прилад, ми вважаємо, що ви 

прочитали цю інструкцію та погодилися з відповідними положеннями. 

Ми залишаємо за собою право переглянути інструкцію, ми повідомимо вас, коли зміст інструкції 

зміниться. 

Прилад, обладнаний можливістю зберігання даних, ми не беремо на себе жодної 

відповідальності за втрату даних, викликану пошкодженням пристрою та помилкою проведення 

процедури. 

Відкриття задньої панелі заборонено; інакше всі сервісні послуги будуть припинені.

Ver 1.2 

Jan, 2015 

 



 

II 

☣ Увага 

 Цей пристрій може використовуватися лише професіоналами, які пройшли навчання з 

клінічних досліджень та з обробки небезпечних відходів.  

 Щоб уникнути зараження надягайте захисні рукавички під час проведення процедури.  

 Будьте уважними при роботі з відходами сечі та смужками, будь-яка неправильно проведена 

процедура може призвести до зараження. 

 Вся процедура має відповідати послідовності, яка описана в інструкції. Будь яке відхилення 

від цього може призвести до неточного результату. 
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Розділ 1 Вступ 

1.1 Короткий вступ 

1.1.1 Назва продукту 
Аналізатор сечі 

1.1.2 Особливості 
 1) Найменший аналізатор сечі у світі 
 2) Точність та ефективність 
 3) Безкоштовний сервіс  
 4) Бездротовий принтер (додатково) 
 5) Чутлива сенсорна клавіша 

 6) Вбудований акумулятор 1200 мА 

 

1.1.3 Область застосування 
Цей прилад може використовуватися як індивідуально, так і в медичних закладах для проведення аналізу сечі. Він 

може виявляти 10 параметрів сечі будь якої комбінації із зазначених нижче 11 параметрів. 

11 параметрів та відповідні скорочення такі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 Технічні специфікації 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 Референтні значення 

Параметр Традиційні одиниці Внутрішні одиниці 
Місцевий 

ідентифікатор 

LEU Негативний Негативний - 

Параметри Скорочено 
Лейкоцити LEU 

Нітрити  NIT 
Уробіліноген UBG 

Білок PRO 
pH pH 

Кров BLD 
Питома вага SG 

Кетони KET 
Білірубін BIL 
Глюкоза GLU 

Вітамін C (Аскорбінова кислота) VC 

Принцип тестування Світловідбиття 

Зберігання 1000 результатів 

Пропускна здатність 
300 зразків/годину (швидкий режим),  
60 зразків/годину (звичайний режим) 

Інтерфейс 
Mіні USB інтерфейс  (зарядження, перенесення 
даних, RS232 протокол ) 

Екран LCD екран 

Клавіши 5 сенсорних клавіш 

Принтер (додатково) 
2.4 ГГц бездротовий принтер (китайський та 
англійський звіт ) 

Нетто вага Прилад: 160 г,  принтер: 130 г 

Потужність приладу DC 5Вт , 1A 

Потужність адаптера AC 100~240Вт, 50/60Гц 

Розміри (мм) 68ширина×110довжина×27висота  

Вихідна напруга 2 В 

Вимоги до робочого 
середовища 

температура: +5°C~+35°C 
вологість: ＜80%RH 
тиск: 86кПа~106 кПа 
уникати сильного електричного (магнітного) поля 
уникати прямих сонячних променів  
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15    кл/мл 

70    кл/мл 

125   кл/мл 

500   кл/мл 

15    кл/мл 

70    кл/мл 

125   кл/мл 

500   кл/мл 

+- 

+1 

+2 

+3 

NIT Негативний  

Позитивний 

Негативний  

Позитивний  

- 

+ 

UBG 0.2~1 мг/дл 

2    мг/дл 

4    мг/дл 

8    мг/дл 

3.2~16 ммоль/л 

32    ммоль/л 

64    ммоль/л 

128   ммоль/л 

- 

+1 

+2 

+3 

PRO Негативний  

Trace 

30     мг/дл 

100    мг/дл 

300    мг/дл 

>2000  мг/дл 

Негативний  

Trace 

0.3     г/л 

1.0     г/л 

3.0     г/л 

>20.0   г/л 

- 

+- 

+1 

+2 

+3 

+4 

pH 5-8.5 5-8.5 5-8.5 

BLD Негативний 

10сліди(негемолізовані) 

сліди (гемолізовані)  

25       кл/мл 

80       кл/мл 

200      кл/мл  

Негативний 

10 сліди(негемолізовані) 

сліди (гемолізовані)  

25       кл/мл 

80       кл/мл 

200      кл/мл 

- 

+- 

+- 

+1 

+2 

+3 

SG   1.000-1.030 1.000-1.030 1.000-1.030 

KET Негативний 

5      мг/дл 

15     мг/дл 

40     мг/дл 

80     мг/дл 

160    мг/дл 

Негативний  

0.5    ммоль/л 

1.5    ммоль/л 

4.0    ммоль/л 

8.0    ммоль/л 

16.0   ммоль/л 

- 

+- 

+1 

+2 

+3 

+4 

BIL Негативний 

Низький      1 мг/дл 

Середній   3 мг/дл 

Високий      6 мг/дл 

Негативний  

Низький   17 ммоль/л 

Середній  50 ммоль/л 

Високий  100 ммоль/л   

- 

+1 

+2 

+3 

GLU Негативний 

100     мг/дл 

250     мг/дл 

500     мг/дл 

1000    мг/дл 

>2000   мг/дл 

Негативний  

5      ммоль/л 

15     ммоль/л 

30     ммоль/л 

60     ммоль/л 

110    ммоль/л 

- 

+- 

+1 

+2 

+3 

+4 

VC Негативний 

0.6    ммоль/л 
1.4    ммоль/л 
2.8    ммоль/л 
5.6    ммоль/л 

Негативний  

0.6    ммоль/л 
1.4    ммоль/л 
2.8    ммоль/л 
5.6    ммоль/л 

- 
+- 
+1 
+2 
+3 

 

1.1.6 Термін експлуатації приладу   
Прилад може працювати протягом 5 років при використанні згідно з інструкцією. 
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1.2 Зовнішній вигляд 

1.2.1 Прилад 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Принтер (додатково) 
 

                                 

                                                 

 

 

1.3 Функції  

 Автоматична перевірка живлення ( POST ). При проблемі з’являється сигнал «error» (помилка) ( див. додаток 1 з 

кодами помилок) 

Екран 

Сенсорні клавіши 

Рис.1 Вигляд спереду 

Кришка 

принтера 

 

Вихід паперу 

вкл/викл 
Подача паперу 

 Рис.4: Фронтальна частина 

принтеру 

 

Роз’єм для міні-USB  

Рис. 5: Права сторона принтеру 

 



 

- 4 - 

 Зручний для тестування та транспортування 

 Тестова частина незалежна від принтера, зручна для транспортування, має високу селективність 

 Підтримує передачу даних через Bluetooth, мобільний 

 2.4 GHz бездротовий принтер (додатково) 

 1200 мА·год акумулятор 

 Сумісний з тестами на 10 параметрів, які зазначені вище від 1 до 11 параметрів  

 1000 результатів зберігається 

 Тримач для тест-полосок, що знімається, зручний для чищення, зменшення забруднення 

1.4 Установка 

1.4.1 Розпакування 
Після розкриття упаковки, будь ласка, перевірте надані товари відповідно до переліку, а також зовнішній вигляд 

приладу. Якщо щось відсутнє або пошкоджене, зверніться до нашої сервісної служби. Будь ласка, заповніть гарантійну 

картку та відправте її в нашу компанію, щоб ми могли відстежувати якість продукту та здійснювати сервісне 

обслуговування. 

Примітка: 

Робоче навколишнє середовище： 

Температура: 5℃～35℃; 

Вологість: менше 80%; 

Уникати вологи, агресивних газів, пилу, сильних електромагнітних перешкод.  

Вимоги до потужності： 

Прилад: DC 5Вт, 1A; AC 100~240Вт, 50/60Гц. 

Принтер: DC 5Вт, 2A; AC 100~240Вт, 50/60Гц. 

1.4.2 Установка приладу 
Помістіть прилад горизонтально та вийміть адаптер, а потім підключіть кабель живлення. Після підключення 

кабелю буде заряджатися акумулятор. 

1.4.3 Установка принтера (додатково) 
1.4.3.1 Установка принтера 

Помістіть принтер горизонтально та приєднайте адаптер, приберіть всі перешкоди між принтером та приладом, 

щоб уникнути проблем при бездротовій передачі даних. Принтер повинен бути з'єднаний з адаптером для роботи. 

1.4.3.2 Установка паперу для друку 

                    

 

                      

 

1) відкрийте кришку 

принтера 

4) Вирівняйте папір до ріжучої кромки, закрийте 
кришку 

3) Зніміть упаковку з паперу, 
покладіть папір у паз, прокрутіть 
уперед  

2) відкрийте кришку повністю та видаліть 
залишки паперу 
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Розділ 2 Експлуатація приладу 

2.1 Клавіатура 

клавіша функція операція 

 
 
 

 
 
 
 

Функція 
(з друком) 

Коротке натискання один раз у головному інтерфейсі, щоб увійти до інтерфейсу друку 
(поточний результат)  

Коротке натискання два рази у головному інтерфейсі, щоб увійти до налаштування 
автоматичного друку 

Коротке натискання три рази у головному інтерфейсі, щоб увійти до налаштування 
чутливості  

Коротке натискання чотири рази у головному інтерфейсі, щоб увійти до налаштування часу  

Коротке натискання п’ять разів у головному інтерфейсі, щоб увійти до налаштування типу 
смужки 

Коротке натискання шість разів у головному інтерфейсі, щоб увійти до видалення даних 

Коротке натискання шість разів у головному інтерфейсі, щоб увійти до інтерфейсу друку 
всіх результатів 

Тривале натискання у головному інтерфейсі, щоб увійти до скидання до заводських 
установок 

 
 

 

 
Функція 
 (без друку) 

Коротке натискання один раз у головному інтерфейсі, щоб щоб увійти до налаштування 
чутливості 

Коротке натискання два рази у головному інтерфейсі, щоб увійти до налаштування часу 

Коротке натискання три рази у головному інтерфейсі, щоб увійти до налаштування типу 
смужки 

Коротке натискання чотири рази у головному інтерфейсі, щоб увійти до видалення даних 

Тривале натискання у головному інтерфейсі, щоб увійти до скидання до заводських 
установок 

 Вихід 
Коротке натискання, вихід 

Тривале натискання, вкл/викл 

 Підтвердження 

Коротке натискання в головному інтерфейсі, щоб перейти до відліку стандартного 
тестування 

Тривале натискання у режимі очікування щоб перейти до швидкого тесту 

Інші інтерфейси, коротке натискання, щоб зберегти та вийти 

 Вгору 
Тривале натискання призведе до безперервного збільшення пунктів 

Коротке натискання призведе до збільшення на 1 пункт 

 Донизу 
Тривале натискання призведе до безперервного зменшення пунктів 

Коротке натискання призведе до зменшення на 1 пункт 

 
+ 

 

Комбінація 
(налаштування 
мови друку) 

В головному інтерфейсі натисніть  та натисніть  одночасно щоб увійти до 
інтерфейсу налаштування мови, потім натисніть    щоб підтвердити дію 

Виконуючи дії, вказані вище натискайте  або  для вибору мови 

+ 
 

Комбінація 
(Переключення 
між Bluetooth та 
USB) 

В головному інтерфейсі натисніть  та натисніть  одночасно щоб вибрати тип 
з’єднання Bluetooth або USB  
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2.2 Увімкнення 

2.2.1 Процес увімкнення 

 

2.2.2 Дисплей 

 
 

2.2.3 Автоперевірка ( POST ) 

 

 

Увімкнення ON 

Система починає авто 

перевірку (POST), Display 

the POST interface 

Поява дисплею  

interface 

Основна область 

відображення 

Область 

відображення 

результатів 

Вторинна область відображення 

Часова зона 

Акумулятор 

Тривале натискання на клавішу виходу протягом 2 секунд, призведе до 

висвітлення індикатора живлення, одночасно відобразиться POST інтерфейс та 

двигун почне крутитися. Інтерфейс при автоперевірці показаний зліва, другий 

тип версії відображення програмного забезпечення. (Версія програмного 

забезпечення у приладі може бути вищою, ніж на малюнку. Цей посібник 

(інструкція з використання приладу) не потрібно оновлювати, якщо немає змін у 

функціях та операціях). 

Примітка: при низькому заряді акумулятора прилад не включається. 

 

Через декілька секунд автоперевірки, код помилки на головному дисплеї 

покаже наявність помилок (див. додаток 1).  Знак помилки «ERO» буде 

блимати, в той же час буде чутно звук “Di~~”. 

Приклад зліва вказує, що автоперевірка не була викона через помилку 007. 

Примітка: якщо не виконується автоперевірка та не видає код помилки, 

натисніть  для вимкнення приладу, спробуйте увімкнути прилад до поки 

не почнеться автоперевірка. 
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2.3 Початок тестування 

 Примітка: будь ласка одягайте захисні рукавички щоб запобігти інфікуванню! 

Крок 1: Приготуйте смужку та занурте її у зразок на 2-3 с.  

Крок 2:  Покладіть смужку на абсорбуючий папір горизонтально, щоб зайва волога поглинулась з країв.  

Крок 3. Покладіть смужку в слот для неї, вирівняйте її кінець до межі слоту.  

Примітка:  

1.  Задня частина смужки повинна повністю контактувати з поверхнею слоту 

2.  При абсорбції вологи слідкуйте, щоб рідина абсорбувалась лише по краях та не поглиналась на задній частині 

смужки. Якщо поверхні слота та задньої частини смужки будуть сухими, то вони будуть повністю контактувати, 

будуть легкими для ковзання, інакше результат буде неточним.  

 

 

 

Після автоперевірки дисплей буде виглядати так, як на рисунку зліва. На 

прикладі показано 001 номер 11 типу. 

 Після розміщення смужки користувач може коротко натиснути клавішу 

підтвердження   в головному інтерфейсі або інтерфейсі запиту даних, прилад 

почне входити у режим очікування інтерфейсу тестування, як показано зліва на 

малюнку, через 60 с розпочнеться тестування.  

Примітка: коротке натискання на клавішу виходу  у будь-якому 

інтерфейсі призведе до виходу у головний інтерфейс! 

Якщо виникає помилка після натискання кнопки підтвердження  , 

будь ласка, зверніться до коду помилки в додатку 1. 

 

 Під час тестування інтерфейс буде виглядати так, як показано на малюнку 

зліва. Дане зображення “---” на основному дисплеї відображатиметься, 

тестування триватиме 5-20 с, будьте терплячими та не торкайтеся приладу до 

закінчення тестування.  

 Примітка：Під час тестування, будь ласка, не рухайте і не торкайтеся 

тримача смужки, інакше результат буде неточним. 
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2.4 Запит даних 

 Натисніть догори  або донизу  в головному інтерфейсі для запиту недавніх результатів, натисніть догори  

або донизу  знову, щоб отримати дані інших тестів. 

Примітка: натисніть клавішу виходу  в інтерфейсі запиту даних, щоб потрапити у головний інтерфейс або 

коротко натисніть на клавішу підтвердження  щоб почати нове тестування. Коротке натискання на клавішу  

один раз щоб запустити друк результату, утримуйте  або  для прокручування на екрані усіх даних, це зручно 

використовувати для запиту відповідних даних. 

Примітка: якщо після натискання клавіші  або  виводить помилку, погляньте на додаток 1.  

2.5 Друк звіту з результатами (Тільки для приладу з принтером)  

Цей прилад використовує міжнародну 2.4 ГГц групу для передачі даних на коротку відстань, з’єднайте адаптер та 

помістіть його на вільне місце (не заставлене) для отримання оптимальної якості роботи.  

Користувачі можуть перейти до інструментів налаштування безпровідного принтеру таким способом: відкрийте 

безпровідний принтер, його кнопка живлення засвітиться, після чого користувач може утримуючи клавішу  

натиснути на клавішу , що призведе до звіту зміни мови інтерфейсу, після обрання мови натисніть на клавішу 

«підтвердити»   для збереження та виходу, якщо в цей же час кнопка живлення чи принтер вимкнеться, це 

означатиме успішне підтвердження. 

Результати відображатимуться на екрані після закінчення тестування, як 

показано зліва, датою буде поточна дата. 

 Примітка: коротке натискання на клавішу виходу   в зоні результатів тесту 

відправить у головний інтерфейс, або коротке натискання на клавішу 

підтвердження   розпочне тестування іншого тесту. 

 

Прилад дасть підказку у вигляді «помилка», якщо смужка неправильно 

розташована, ковзає або відсутня. Одночасно с цим висвічується “Di~~”   зі 

звуковим сигналом. Код помилки – 034, як показано на малюнку зліва.  
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2.5.1 Друк однієї сторінки 

 

2.5.2 Автодрукування  

 

 

 

Натискання клавіші  двічі у головному інтерфейсі, “SP” індикатор почне 

блимати на другій половині екрану, як показано зліва, звичайний “OFF” індикатор 

покаже  на головному екрані, котрий представляє, що функція автодруку 

наближається, коротке натискання  або  щоб увімкнути функцію 

автодруку. 

 Примітка: функція автодруку використовується для друку звіту після 

кожного тестування автоматично. 

Після закінчення тестування поточні результати висвічуватимуться на екрані, 

користувач може натиснуту на клавішу  один раз, та блимне «P-» у другій 

частині, як показано зліва. 

Натисніть  один раз у цей час для друку результату поточного номеру,  

коротке натискання  чи  для переходу до інших результатів, натисніть 

для друку. 

 Рисунок зліва означає що функція автодруку увімкнена, натисніть  або  щоб 

припинити функцію автодруку, тепер натисніть «підтвердити» аби 

завершити налаштування і повернутись до головної сторінки. 

 

Перед друком тестового звіту, користувач може утримуючи клавішу  

натиснути на клавішу , що призведе до звіту зміни мови звіту, наступний екран 

покаже ‘CH’ або ‘En’. Коротке натискання клавіші  чи  на цьому етапі 

призведе до вибору мови, «CH» розшифровується як – Chinese (Китайська) , «En» - 

English (Англійська), далі натисніть на клавішу  для підтвердження та виходу з 

цього інтерфейсу.  
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2.5.3 Друк усіх результатів 

 

 

2.6 Перенесення даних 

Цей прилад може завантажувати дані тестування до обладнання, необхідного для зручного управління. Ця 

функція потребує підтримку відповідного програмного забезпечення, будь ласка зв’яжіться з продавцем для 

придбання даного програмного забезпечення. 

Зміна типу з’єднання USB та Bluetooth: у головному меню натисніть  і натисканням , можна переключити 

режим зв'язку. Під час перемикання, якщо ви чуєте "Di" двічі, це означає, що пристрій переключено на режим зв'язку 

Bluetooth. Якщо ви чуєте "Di" тричі, це означає, що пристрій переключено на режим зв'язку USB. Після перемикання, 

прилад зберігатиме режим зв'язку до наступного перемикання. 

Спосіб 1: завантажте дані на комп'ютер через USB-інтерфейс комп'ютера, будь-ласка, використовуйте спеціальну 

лінію передачі даних USB, дуже рекомендуємо не використовувати інші лінії USB-передачі даних! Перш за все, будь 

ласка, переконайтеся, що на комп'ютері встановлено програмне забезпечення та драйвер USB (метод встановлення 

USB-драйвера, який стосується розділу 3.1). Потім увімкніть прилад, переконавшись, що пристрій переключено на 

режим зв'язку USB. Підключіть прилад до комп'ютера через лінію передачі даних USB та запустіть комп'ютерне 

програмне забезпечення. Переконавшись у успішному з'єднанні, користувач може вибрати необхідні дані для 

завантаження на комп'ютер. 

Спосіб 2: оновлення даних на комп'ютері за допомогою Bluetooth або термінала через Bluetooth. Перш за все, 

увімкніть прилад, переконавшись, що пристрій переключено на режим зв'язку Bluetooth. Потім відкрийте 

комп'ютерне термінальне програмне забезпечення (підтверджуючи, що комп'ютер має адаптер Bluetooth) для пошуку 

пристроїв Bluetooth. Знайдіть назву потрібного пристрою та підключіть його. Переконавшись у успішному з'єднанні, 

користувач може вибрати необхідні дані для завантаження на комп'ютер. 

Примітка: після запуску, стандартний режим зв'язку інструменту - це режим зв'язку, вибраний під час останнього 

використання. 

2.7 Видалення даних 

 

 

 

Натискання функціональної клавіші  шість разів (чотири рази для 

пристрою без друку) в основному інтерфейсі перемкне на інтерфейс видалення, як 

показано на малюнку ліворуч. У головній області відображення відобразиться "dEL" 

(абревіатура для видалення), індикатор "dL" блиматиме в додатковоій області 

відображення. Натискайте клавішу підтвердження  один раз - на екрані почне 

блимати і генеруватиметься звуковий сигнал "Di ~~", щоб нагадати користувачеві, 

чи збирається він видалити дані. Коротке натискання клавішу підтвердження  

ще раз, щоб видалити дані, натисніть будь-які інші клавіші, щоб вийти. 

Коротке натискання клавіші   в основному інтерфейсі сім разів, доки 

інтерфейс не відображатиметься як зліва, у головному дисплеї відобразиться 

"P-A" (абревіатура для "Друку усього"), індикатор "P-" блиматиме в другій частині 

екрану. Після натискання клавіші   «P-A»  почне блимати, натисніть 

клавішу   ще раз, щоб почати друкувати всі результати, натисніть  щоб 

вийти. 
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 2.8 Налаштування часу 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Регулювання чутливості 

 Зверніть увагу: якщо ви хочете повернутися до основного інтерфейсу. 

Коли почне блимати «рік» (yy), налаштування дати виконуйте так само, як 

конфігурацію часу, щоб налаштувати рік, місяць, день, поки конфігурація не 

завершиться. Якщо все правильно, він повернеться до основного інтерфейсу, 

якщо час неправильний, він повернеться до інтерфейсу конфігурації часу. 

Примітка: ви повернетесь до основного інтерфейсу, якщо ви встановите 

правильний формат часу. 

 

 

Короткочасно натискайте функціональну клавішу  тричі (один раз для пристрою 

без друку) у головному інтерфейсі, щоб перейти до інтерфейсу, показаний зліва. У 

головній області відображення відображається "SEN" (абревіатура для чутливості), 

чутливість відповідного елемента блиматиме в області додаткового дисплея (ліва 

картинка означає, що чутливість NIT становить 50 відсотків). 

Натисніть клавішу вгору  або вниз , щоб налаштувати чутливість поточного 

елемента. Натисніть клавішу підтвердження , щоб розпочати наступний пункт. 

Натисніть кнопку виходу , щоб повернутися до основного інтерфейсу та зберегти 

конфігурацію. 

Натискання функціональної клавіші  чотири рази (два рази для пристрою 

без друку) в основному інтерфейсі перемкне на інтерфейс часу, як показано на 

малюнку ліворуч. У головній області відображення відобразиться "S-T" (абревіатура 

для налаштування часу), “--” індикатор блиматиме в додатковоій області 

відображення. Натискайте  чи  для зміни «годин». Натисніть клавішу 

підтвердження  для переходу на зміну «хвилин», ще раз натисніть для 

зміни «секунд». Після налаштування натисніть  ще раз, щоб підвердити «час» 

та перейти до налаштувань дати. 
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2.10 Швидкий і нормальний режим тестування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 Конфігурація типу тесту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 Принцип і процедура вимірювання 

Принцип: відповідно до принципу світловідбиття, стрічка покаже різні кольори для різних зразків. 

Процедура тестування: Поглинайте смужку в зразок протягом 2 ~ 3 секунди, потім вийміть та приберіть зайву рідину по 

краях та не поглинайте рідину на задній стінці смужки. Покладіть тест-смужку у слот і почніть тестувати. 

2.13 Тестові примітки 

Якщо смужка покрита надто великою кількістю зразка, абсорбуйте зайву рідину по обох краях, щоб до приладу не 

надходило надто багато зайвого зразка. Смужку слід розташовувати горизонтально лицьовою стороною у слот, 

акуратно штовхніть, поки вона не зупиниться. При включенні, прилад повинен бути відкалібрований за допомогою  

 контролю якості кожен день, таким чином користувач може оцінити, чи потрібно регулювати прилад. При 

необхідності виконайте коригування чутливості. 

 Примітка. Будь-ласка, використовуйте контроль якості, який був зареєстрований в Управлінні з санітарного 

нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA), посилаючись на індекс "Bayer Group Status" в якості 

еталонного стандарту. 

2.14 Зарядження батареї 

Для заряджання акумулятора використовуйте спеціальний адаптер живлення: підключіть USB-лінію до mini-USB у 

приладі, щоб зарядити акумулятор; або підключіть інструмент до USB-інтерфейсу ПК з USB-лінією для прямого 

заряджання. 

 Примітка: 1. Не заряджайте акумулятор за допомогою будь-якого іншого зарядного пристрою. 

2. Ви повинні заряджати акумулятор хоча б раз у 2 місяці, щоб пристрій працював нормально, якщо він не 

Коротке натискання функціональної клавіші  п'ять разів (тричі для 

пристрою без друку) в основному інтерфейсі, щоб перейти до інтерфейсу, який 

показаний зліва. У області відображення відобразиться "S-P" (абревіатура для 

параметрів), "TYPE.". "PA" блиматиме в області вторинного відображення. 

Натисніть клавішу вгору  або вниз  , щоб налаштувати конфігурацію, її 

можна налаштувати від 1 до 11 елементів, а відповідний елемент буде 

полегшений. 

Натисніть клавішу підтвердження або вийти, щоб зберегти конфігурацію. 

Нормальний режим тестування: короткочасно натисніть клавішу 

підтвердження  в основному інтерфейсі, тоді в головній області 

відображення відобразиться час відліку 60 секунд. Після цього відліку часу 

прилад автоматично виконує тест. 

Швидкий режим тестування: щоб бути зручним, ви можете довго натиснути 

клавішу підтвердження  в режимі очікування для перевірки інтерфейсу, 

щоб почати тест прямо зараз. 

 Примітка: щоб зразок повністю реагував на тест-смужку, ми не 

рекомендуємо користувачеві використовувати швидкий режим тестування у. 

Операція обмежується тим, що тест-смужка після занурення повина бути 

розміщена поза приладом протягом однієї хвилини. 
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використовується протягом тривалого часу. 

3. Під час тестування переконайтеся, у заряді, низький рівень заряду батареї призведе до неточного результату. 

2.15 Відновлення до заводських налаштувань 

Утримуйте функціональну клавішу  в головному інтерфейсі, щоб увійти до інтерфейсу відновлення за 

замовчуванням. Після цієї операції екран почне мерехтіти, натисніть клавішу підтвердження , щоб відновити 

заводські налаштування. Чутливість, тестові елементи та час очікування випробувань відновлюються за замовчуванням, 

а функція автоматичного друку закрита для приладу з друком, тобто не буде автоматично друкуватися звіт після 

перевірки. Натисніть клавішу виходу  для відміни. 
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Розділ 3 Оновлення програмного забезпечення 

3.1 Установка драйвера  

На цьому приладі можна оновити програмне забезпечення через USB. Перед оновленням користувач повинен 

встановити драйвер, процедура встановлення драйвера виглядає наступним чином. 

Крок 1. Підключіть прилад та комп'ютер до лінії передачі даних USB. 

Крок 2. Виберіть "Встановити зі списку конкретного місця *Додатково+", потім натисніть "Далі".

 

 

Крок 3. Натисніть ” Browse” (Огляд), щоб вибрати місце розташування драйверу. 

 

Як показано на малюнку, виберіть файл, потім натисніть "OK". 
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Крок 4. Як показано на малюнку, комп'ютер автоматично встановлює драйвер.

 

Крок 5: натисніть “Finish” , щоб закінчити встановлення драйвера. 

 
Після встановлення драйвера користувач може дізнатись про встановлений ним пристрій, COM28 - порт підключення 

USB та комп'ютера для оновлення програмного забезпечення. 

 

3.2 Умови оновлення програмного забезпечення 

Після встановлення драйвера користувач повинен встановити середовище оновлення програмного забезпечення, 

процедура виглядає таким чином (на основі WINDOWS XP). Крок 1. Натисніть кнопку «Start”“All 

Programs”“Accessories”“Communications”“Hyper Terminal”, після чого введіть ім'я «Ui». 

 

Крок 2. Визначте параметри, як показано на двох малюнках. 
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Крок 3. Після налаштування параметрів, натисніть "OK", а потім натисніть кнопку “Apply” (Застосувати), щоб 

зберегти. 

Крок 4. Додайте Ui ярлик на робочий стіл. 

Натисніть “Start”“All Programs”“Accessories”“Communications”“Hyper Terminal” “Ui, та потім натистніть 

правою кнопкою миші, щоб ярлик з’явився на робочому столі. 

 

 

3.3 Оновлення програмного забезпечення 

Після виконання пп. 3.1 та 3.2 користувач може оновити програмне забезпечення через USB. Процедура описана 

нижче: 

Крок 1. Відкрийте програмне забезпечення для оновлення, щоб перейти до наступного зображення, а потім 

натисніть кнопку «ОК».”. 

 

Крок 2: Коли прилад буде вимкнено, спочатку, від’єднайте USB шнур, щоб роз’єднати прилад з комп’ютером, 



 

- 17 - 

потім за допомогою USB знову з’єднайте прилад і комп’ютер, у цей час клавіша  засвітиться. Через 3 секунди, 

спочатку натисніть клавішу виходу , потім натисніть функціональну клавішу , пристрій запуститься в режим 

оновлення, а потім натисніть символ посилання  в програмному забезпеченні, а потім натисніть клавішу 

підтвердження , щоб увійти в режим оновлення.  

Поява наступного зображення означає успішне з’єднання. 

 

Крок 3: натисніть клавішу "1" на клавіатурі, щоб ввести інтерфейс оновлення, як показано на малюнку.

 

Крок 4: натисніть “Transfer” (Передати)、“Send File”(надіслати файл) щоб вибрати нове програмне забезпечення та 

надіслати його. 

Натисніть ” Browse” (Огляд), щоб вибрати нове програмне забезпечення та натисніть “Send” (Надіслати), щоб 

надіслати його. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крок 5: Наступне зображення показує надсилання програмного забезпечення.
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.  

Після надсилання програмного забезпечення натисніть цифру "2" на клавіатурі, щоб перейти до головної 

програми.  
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Розділ 4 Регулярне обслуговування 
4.1 Чистка приладу 

Будь ласка слідуйте наведеній нижче процедурі:  

Крок 1: Увімкніть прилад, зачекайте доки виконається автоперевірка. 

Крок 2: Кронштейн автоматично вийде. 

Крок 3: Тримайте прилад міцно та витягніть кронштейн на передній частині приладу. 

Крок 4: Використовуйте дистильовану воду для миття кронштейну, особливо слоту, витріть кроншейн чистим 

сухим папером. 

Крок 5: Міцно тримаючи прилад, установіть кронштейн в напрямку протилежному тому, якому витягували. 

Якщо сильно забруднено, використовуйте нейтральний чистячий розчин та м’яку щітку для чищення, змивати 

дистильованою водою.  

Примітка: не забруднюйте калібрувальний блок, коли ви прибираєте. Ви можете використати нейтральний 

чистячий розчин та вологі тканини, щоб протерти поверхню приладу. 

 

4.2 Обслуговування приладу 
1）Тримайте прилад та навколишнє оточення чистими, запобігайте пошкодженню екрана та не допускайте безцільного 

натискання клавіш. 

2) Очищуйте слот щодня після закінчення всіх тестувань. 

3) Самостійно не ремонтуйте та не демонтуйте прилад; якщо виникають якісь проблеми, зверніться до гарячої 

сервісної лінії. Будь-яке технічне обслуговування може проводитися лише авторизованим сервісним інженером. 

 

4.3 Утилізація відходів  
Ви повинні дотримуватися локальних правил поводження з біологічними небезпечними відходами, при знищенні 

використаних зразків, смужок та захисних рукавичок. 

 

4.4 Проблеми, які часто виникають 
Коли прилад видає попередження про помилку, код помилки буде відображатися у верхньому лівому куті екрана. 

Щоб дізнатись конкретне значення коду, будь ласка, зверніться до додатку 1. 

 

Опис помилки Вирішення 

Не завантажується Перевірте живлення, при необхідності зарядіть 

акумулятор. 
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Розділ 5 Пакування, зберігання та транспортування 

Цей прилад запакований в картонну коробку.; EPE-вкладиш та пінопласт роблять упаковку міцною та захищеною. 

Упаковка містить декілька простих ударостійких систем, що дозволяє транспортувати повітряним, залізничним, 

автомобільним або корабельним транспортом. Але потрібно захищати упаковку від снігу, дощу та зіткнень. При 

зберіганні більш ніж 3 місяців, потрібно увімкнути прилад на 4 години та впевнитись, що він працює. Розміщати товар 

на складі згідно напрямку, зазначеному на упаковці. Необхідно не щільно прилягати прилад до полу, стін або стелі.    

Зберігання та транспортування:  температура:-20°C～+55°C 

Вологість: менш ніж 85%RH 
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Розділ 6. Інформація про виробника 

Назва виробника：Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd 

Адреса: # 550, Yinhai Street, Hangzhou Economic & Technological Development Area, 

Hangzhou-310018, P.R. Китай  

Tel: +86-571-56267890 

Fax: +86-571-56267856 

Web: www.alltests.com.cn 

Email: info@alltests.com.cn 

Значення символів 

 Інструкція для 
використання  

 

1 набір  
 Для діагностки in vitro 

Лише 

 

Зберігати при 
температурі 10-60°C  REF каталог #  

 Уповноважений 
представник 

 

Виробник  
 

CE виробник  
 

Зберігати сухим 

 

Важке, поводитися 
обережно  

 

Уникати прямих 
сонячних променів  

 Захищати від тепла та 
радіоактивних джерел 

 

Увага       

 

 

 

 

 

Уповноважений представник в Україні:  

ТОВ «Окіра» 

07401 м. Бровари, Зазимський шлях, 22.  

Моб.: (067) 8981444 

E-mail: info@selftest.com.ua  

www.selftest.com.ua  

 
 

 

1

mailto:info@alltests.com.cn
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Додаток 1 Перелік кодів помилок 
Код помилки Значення 

006 Сигнал помилки клавіатури 

007 Помилка передачі датчика положення, не може визначити нормальну стартову позицію 
(перевірте чи двигун не застряг) (перевірте, чи пошкоджено елемент "Hall")) 

008 Помилка запису постійного запам'ятовувального пристрою 

009 Помилка зчитування постійного запам'ятовувального пристрою 

010 Помилка отримання часу 

011 Пам'ять порожня 

012 Недостатньо пам’яті( записано вже 900 результатів ), можна видалити дані вручну та зробити 
тест 

013 Не вдалося встановити завантаження 

014 Вичерпано час запиту на завантаження 

015 Принтер не відповідає 

016 Буфер пам’яті (невидима пам'ять) принтеру заповнений 

017 Немає паперу у принтері 

018 Принтер відкритий 

019 Помилка калібрування даних принтера 

020 Успішна передача даних, але вичерпаний час запиту, немає відгуку від принтеру 

021 Не вдалось передати дані( не під’єднано бездротовий пристрій ) 

024 Немає калібрувального блоку, або блок занадто темний (колір білого блоку менше 400) 
(відбувається лише при включенні живлення) 

026 Помилка бездротової передачі (бездротовий пристрій зайнятий) 

027 Похибка горизонтальної компенсації принтера 

028 Широка похибка зсуву принтера 

029 Помилка принтера 

030 Перевищення температури принтера 

031 Виїмка принтера 

032 Дані принтера - 0 байтів або перевищення буферу (невидима пам’ять) 

033 Код помилки принтеру невідомий або невірний 

034 Смужка неправильно розташована, смужка ковзає або немає смужки 

038 Недостатньо пам'яті, не можна зберігати жодних даних (можна видалити дані вручну). 

040 Помилка калібрування після встановлення типу випробувального паперу 
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Додаток 2 Пояснення символів  

：Прилад для діагностики In vitro       ： Уникати вологи 

  ：Вгору                       ：Ліміт укладених шарів 

: Крихкий                        : Волога 

: Тиск                      : Температурний режим 

: Переробка 

 


