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Általános tudnivalók on the Speed ReaderTM  
 
 
A Speed ReaderTM egy immunkromatográfiás gyorsteszt leolvasó készülék, 
ami lézer indukált fluoreszcencia alapján végzi el állatgyógyászati 
biomarkerek mennyiségi meghatározását biológiai mintákból.  
 
 

 Alapelv 

A minta vizsgálatakor fluorofór nanorészecskékkel jelölt specifikus 
ellenanyagok segítségével mérik az adott biomarker koncentrációját. A 
jelölt biomarker/ellenanyag komplexeket egy előérzékenyített nitrocellulóz 
membránon való vándoroltatás révén választják el a minta többi 
összetevőjétől (immunkromatográfia elve). A vándorlás során a komplexek 
a membrán egy specifikus, körülírt területén halmozódnak fel. A 
lézerdiódával való gerjesztés során a fluorofór nanorészecskék 
meghatározott hullámhosszú fényt bocsátanak ki, aminek intenzitása 
korrelál a mintában található biomarker mennyiségével. A kibocsátott 
fluoreszcenciát egy fényérzékeny detektorral mérve lehetővé válik a minta 
biomarker koncentrációjának meghatározása a kalibrációs sorral és a belső 
standardokkal való összehasonlítás révén.    
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 Helyes üzemeltetés 

- Használat előtt gondosan olvassa el a használati utasítást. A használati 
utasítások be nem tartása miatt hibás eredményeket kaphat.  

- A készüléket nem érheti olyan ütés, vibráció, elektromos áram vagy vegyi 
hatás, ami zavarhatja a működését vagy hibás eredményekhez vezet. 

- A Speed ReaderTM kizárólag a Speed Marker in vitro állatgyógyászati 
diagnosztikumok eredményének leolvasására használható. Más típusú 
tesztek használata hibás működést vagy hibás eredményeket okozhat. A 
Bio Veto Test és forgalmazói nem vállalnak felelősséget a nem 
engedélyezett használatból eredő problémákért.  

- Használat előtt a Speed ReaderTM–t tiszta, egyenes, stabil felületre kell 
helyezni, nedvességtől, hőtől, portól, közvetlen napfénytől és 
folyadékoktól távol. 

- A készüléket ne használja kültéren. Ne helyezzen semmit a készülékre. 
- A készülék +15°C és +35°C között üzemeltethető. Az optimális működés 

érdekében helyezze a készüléket +20°C fölötti hőmérsékletű helyiségbe. 
A javasolt maximális páratartalom 70%. Ha a készülék olyan 
környezetben van, ami nem felel meg ezeknek a feltételeknek, javasolt 
a Speed ReaderTM–t megfelelő körülmények közé helyezni majd legalább 
30 percet várni mielőtt újra üzemeltetné. 

- A leolvasó üzemeltetéséhez mindig a hozzá mellékelt érintőceruzát 
(stylus) használja. 

- Viseljen mindig tiszta és megfelelően karbantartott védőfelszerelést a 
Speed tesztek használatakor. 

- A Speed ReaderTM-t és a reagenseit kizárólag állatorvos használhatja. A 
teszt eredmények kiértékelését mindig állatorvosnak kell elvégeznie az 
állat kórelőzménye, klinikai vizsgálata és más diagnosztikai tesztek 
eredményének függvényében, mivel egyetlen diagnosztikai módszer sem 
100%-os pontosságú. A végső diagnózis felállítása továbbra is az 
állatorvos előjoga és felelőssége. 

- Ne fejtsen ki túl erős nyomást a tesztek készülékbe való behelyezésekor 
és ne nyomja túl erősen az érintőképernyőt sem.  

- Súlyos működési zavar esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket a 
hátulján található ON/OFF gombbal, áramtalanítsa a Speed ReaderTM–t 
és vegye fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálattal.  

- Szükség esetén a Speed ReaderTM-t puha, száraz törlőkendővel tisztítsa 
meg miután megfelelően áramtalanította a készüléket.   

- Minden használat után a készülék kikapcsolása előtt ellenőrizni kell, hogy 
a kazettatartó megfelelően van-e behelyezve a készülékbe. Ha 
szükséges, ismételje meg a kazetta behelyezését a főképernyőn található 
gomb segítségével. 

- A készülék áramtalanításakor szigorúan be kell tartani a használati 
utasításban leírt lépéseket.   

- A készüléket ki kell húzni a konnektorból ha több napig nincs használatba 
véve. 

- A készüléket tilos szétszerelni. Ezt csak engedéllyel rendelkező 
szakember végezheti.  
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 Szimbólumok 

 
Gyártó 

 Használat előtt olvassa el a használati utasítást 

 Kizárólag in vitro diagnosztikára 

 
Figyelem! Olvassa el a használati útmutatót a készülék használata 
előtt  

 

Az elhasznált elektromos és elektronikus készülékeket 
elkülönítetten kell ártalmatlanítani. 

 
Biológiai veszély 

 USB port 

 
Hőmérsékleti határok 

 Sorozatszám 

 
LÉZER sugárzás. Ne nézzen bele a sugárba 

 
Potenciális biológiai veszély 

 
Különleges figyelmeztetések  

 
Sérülést okozhat 

 
"FIGYELEM: A berendezés tesztelési eredménye alapján az FCC (Szövetségi Hírközlési Bizottság) Szabályok 15. 
fejezete szerint megfelel a „Class A” digitális készülékek határértékeinek. Ezek a határértékek úgy vannak 
meghatározva, hogy a káros interferenciával szemben megfelelő védelmet biztosítsanak lakossági környezetben 
történő elhelyezés esetén. A berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ, illetve sugározhat ki; s ha 
nem a használati útmutatónak megfelelően telepítik és használják, akkor a rádiófrekvenciás kommunikációban 
káros interferenciát okozhat. A berendezés lakóövezetben való működtetése valószínűleg káros interferenciát 
okozhat, mely esetben a felhasználó saját költségén köteles kijavítani az interferenciát.  

 

“A változtatások vagy módosítások, amelyeket a Virbac kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a 
felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.” 

 Tartalom 

1 Speed ReaderTM  
1 hálózati csatlakozó kábel, 2 darabban 
1 érintőceruza (stylus) 
1 USB pendrive 
1 SD kártya telepítve a leolvasóban 
1 önellenőrző készlet a leolvasóhoz: Speed System CheckTM  
2 guriga hőpapír 
1 10µL pipetta 
1 50µL pipetta 
1 100µL pipetta 
1 segítség az első használathoz 
1 jótállási füzet  
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Hálózati 
csatlakozó 

USB OTG port 
(nem aktív) 

RJ-45 Network jack  
(nem aktív) 

 A leolvasó részei 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-hüvelykes 
érintőképernyő 

Kalibrációs chip 
csatlakoztató  

Tesztkazetta tartó 
Hőmérséklet 
érzékelő 

Hőnyomtató 

Bekapcsoló 
gomb 

USB portok 
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 Ikonok magyarázata 

 
Ikon Magyarázat 

 

Akkor jelenik meg, amikor a készüléket csatlakoztatják a 
konnektorhoz 

 
Az ikon +15°C és +35°C között zöld, ezen kívül 
narancssárga 

 
Elemek töltöttségi szintje, amikor a készülék nem hálózatról 
üzemel  

  

AA/LR6 
elemek és SD 
kártya helye 
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Első használatbavétel előtt 

 Az olvasó telepítése 

o Helyezze a készüléket tiszta, egyenes, nedvességtől mentes felületre 
o Csatlakoztassa egymáshoz a hálózati csatlakozó kábel két részét 
o Csatlakoztassa a hálózati csatlakozó kábelt a leolvasó hálózati 

csatlakozójához majd egy 100-240V földelt konnektorhoz. 
 

 
A Speed ReaderTM üzemeltethető elemekkel is. 
Ezáltal a készülék nem kapcsol ki áramkimaradás 
esetén (az elemek korlátozott üzemidőt 
biztosítanak, kb. 30 perc vagy 3 teszt lefuttatása). 
 
 
 

 Kizárólag nem újratölthető AA/LR6 típusú 
elemeket lehet használni. Soha ne használjon Ni-Mh újratölthető 
elemeket vagy más típusú elemeket. 
 

 A hőpapír betöltése 

 
 
A papírguriga kicseréléséhez nyissa fel a nyomtató fedelét, távolítsa el a 
régi gurigát és helyezzen be újat. Zárja vissza a fedelet. Bizonyosodjon meg 
arról, hogy a nyomtatás nem ütközik akadályba: tekerje ki a papír elejét a 
nyomtatóból.  
 
A nyomtató kizárólag hőpapírral működik.  
A hőpapír-guriga mérete:  
57 mm x 40 mm x 12 mm  
(Papír szélessége X Guriga maximális külső átmérője X Guriga belső hengerének átmérője) 

 

 
 
Minden alkalommal, amikor a Speed ReaderTM rendszere feláll, a nyomtató 
egy vékony csíknyit kijjebb tolja a papírt, így látni lehet, hogy van-e benne 
papír.  
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 Bekapcsolás és indítás 

o Bekapcsolás: nyomja meg a készülék hátulján található “ON/OFF” 
gombot   

o Bekapcsoláskor kb. 5 másodpercbe telik a kapcsológomb 
megnyomása után, amíg a kijelző világítani kezd 

o A Virbac logó megjelenése után a készülék automatikusan indítja a 
rendszert, ez nagyjából 1 percet vesz igénybe. Bekapcsoláskor mindig 
lezajlik egy önellenőrzés, amelynek során a készülék ellenőrzi, hogy 
a főbb elemei kapnak-e áramot.   
 

 

       
 

 Speed Reader konfiguráció 

 
Állítsa be a nyelvet, dátumot, időt és dátum formátumot a képernyőn 
megjelenő alábbi ablakok segítségével: 
 

 

 
 

o Ezután javasolt azonnal elindítani az első rendszer ellenőrzést az 
„Yes” majd a „System Check” mezők kiválasztásával.  
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 System Check 

Erre a célra a készülékhez mellékelten talál egy kontroll 
tesztkazettát és egy kontroll chipet tartalmazó Speed System 
CheckTM ellenőrző készletet. A kontroll chip nem kalibrációs chip, 
ezért azt ne mentse el a leolvasóba.  

o System Check emlékeztetők 

 
A rendszer ellenőrzését érdemes az első használat előtt, majd havonta 
(alapbeállítás) elvégezni. Az emlékeztető ismétlését személyre szabhatja a 
„System check” gomb megnyomásával a főképernyőn, majd a 
„Notifications” menüpontot kiválasztva adja meg a kívánt időintervallumot 
és mentse el a változtatást a „Save” gombbal.  
Amikor aktuális a rendszer ellenőrzése, megjelenik egy ablak, ami a System 
Check elvégzésére figyelmezteti a felhasználót. Ha a felhasználó nem végzi 
el az ellenőrzést, az emlékeztető megjelenik a főképernyőn mindaddig, 
amíg el nem végzi a rendszer ellenőrzését. 
 
 
 
 
 
Használaton kívül az ellenőrzéshez szükséges 2 kontrollt saját tasakjukban 
kell tárolni, fénytől védve, a tasakba deszikkánst tartalmazó zacskót kell 
helyezni. A kontrollokat kizárólag a rendszeres ellenőrzés idejére vegyük ki 
a tasakból. A csomagoláson található egy érvényességi dátum. Mindig 
ellenőrizze a felhasznált kit érvényességét.   
A kontroll kit érvényességi ideje 2 év. Az érvényesség lejárta után 
szerezzen be új kitet.  
    
 

o A leolvasó ellenőrzése 

A főmenüben nyomja meg a “System Check” gombot. 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
o A rendszer ellenőrzésének elvégzéséhez nyomja meg a „System test” 

gombot. Ezután helyezze be a leolvasóhoz mellékelt kontroll chip-et 
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a készülék elején található chip-olvasóba és nyomja meg a „Next” 
gombot. 

o Helyezze be a készülékhez mellékelt kontroll tesztkazettát, tolja 
befelé, ameddig lehet, majd nyomja meg a „Start” gombot. 

o Az ellenőrzés végeztével a “System OK!” felirat jelenik meg a 
képernyőn. 

o Távolítsa el a kazettát és a kontroll chip-et és a következő 
felhasználásig tárolja őket fénytől és nedvességtől védett helyen. 

o Az „End” majd a „Home” gombok megnyomásával térjen vissza a 
főképernyőre és az “Open/Close”gombbal zárja be a kazettatartó 
tálcát. 

 
 

Ezt a műveletet el kell végezni a leolvasó első üzembe helyezésekor 
majd azután havonta. Alapbeállításként minden bekapcsoláskor 
rendszerüzenet jelenik meg a képernyőn, ha 30 napnál régebben futtattak 
rendszerellenőrzést a készüléken. Az emlékeztető ismétlését személyre 
szabhatja a főképernyőn a „System Check” gomb megnyomásával, majd a 
„Notifications” menüpontot kiválasztva.   
 
Működési zavar esetén, illetve amikor az ellenőrzés hibát talál, meg kell 
ismételni az eljárást. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérje szakember 
segítségét.  
 
Az ellenőrzések eredményének megtekintéséhez válassza ki a majd a 
gombot. Az eredményeket kiválasztást követően törölni lehet vagy 
kinyomtatni. 
 

 Új teszt tételszám elmentése 

A tesztek minden egyes gyártási tételéhez tartozik egy saját kalibráció. Ezt 
a tételhez tartozó kalibrációs chip-re mentik, ami a tesztek mellett minden 
egyes dobozban megtalálható.  
 
Az optimális mérések érdekében minden újabb doboz felnyitásakor 
el kell menteni a tételhez tartozó kalibrációs chip-et a Speed 
ReaderTM memóriájába. Ha olyan tesztet próbál futtatni, amihez 
nem tartozik elmentett chip, a rendszer figyelmeztetni fogja a chip 
elmentésére mielőtt továbbengedné a 2. lépésre.  
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o Új tétel mentése 

o A főképernyőn válassza ki a “New Lot” menüt. 
o Helyezze be a menteni kívánt kalibrációs chip-et. 
o Nyomja meg a “Load” gombot. 
o Az új chip mentésének megtörténtét a “New lot saved” üzenet erősíti 

meg. 
 

 
 

o A tételszám és a lejárati idő ellenőrzéséhez lépjen rá a kívánt 
értékmezőre. 

 
o Egy érték törléséhez válassza ki az értékmezőt, majd nyomja meg a 

“Delete” gombot és a “Yes”–re nyomva erősítse meg a törlést.  
 

 
 
A Speed ReaderTM tesztenként 5 tételre vonatkozó kalibrációt tud tárolni. 
Amikor a memória betelik, a Speed ReaderTM minden újabb mentéskor törli 
a legrégebbi kalibrációs görbét.  
 
A lejárati időn túli tételek sárga színnel kiemelve jelennek meg a leolvasón.  
 
Az egyes tételekhez tartozó kalibrációs chip-eket tartsa mindig a teszteket 
tartalmazó dobozban, amíg fel nem használt minden tesztet. Előfordulhat, 
hogy több chip is lesz ugyanahhoz a tételhez. Ilyenkor a chip mentésekor a 
“New lot saved” (új mentett tétel) felirat jelenik meg a képernyőn akkor is, 
ha az adott tételt már korábban elmentette; a készülék azonban ilyenkor 
nem menti duplán az adatokat. 
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A minták vizsgálata 
 

 Új teszt elvégzése 

 
o A főképenyőn válassza ki az “New test” menüpontot. 

 

 
 

o Az alábbi képernyő jelenik meg: 
 

 
 

o 1. lépés: Helyezze be az üres tesztkazettát, benyomva amennyire 
lehet, majd nyomja meg a “Next” gombot. A leolvasó ezután ellenőrzi, 
hogy milyen teszt kerül elvégzésre és rendelkezésre áll-e az adott 
tételhez tartozó kalibrációs görbe a memóriában.   

o Ha erre utasítást kap, helyezze be a kalibrációs chip-et majd nyomja 
meg a “Retry” gombot. Ebben az esetben ne felejtse el a 2. lépés előtt 
eltávolítani a chip-et és visszahelyezni a megfelelő dobozba.  
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o 2. lépés: Ellenőrizze, hogy helyesen jelenik-e meg a teszt neve, a 
tételszám és a lejárati idő.  
Amennyiben szükséges, adja meg a tulajdonos nevét (Owner), az 
állat nevét (Animal), az állat egyedi azonosítóját (Animal ID) – 
chipszám, tetoválás…, az állatfajt (Species) vagy megjegyzést 
(Comments) - max. 25 karaktert. 
Figyelem: Az egyes mezőket addig lehet módosítani, amíg zajlik a 
teszt. Az eredmény feldolgozását követően már csak a 
megjegyzéseket („Comments”) lehet módosítani a „Results” 
menüpontban. 

o Ezután nyomja meg a “Next” gombot. 
 

o 3. lépés: Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a minta 
mennyiségére és az inkubációs időre vonatkozóan. Amikor a keverék 
elkészült és szükség van inkubációs időre, nyomja meg a “Start” 
gombot az időzítő elindításához. Az inkubációs idő leteltekor 
hangjelzés hallható. Ha nincs szükség inkubációra az adott 
vizsgálathoz, nyomja meg a “Next” gombot.  
 

 
 
Ha már letelt az inkubációs idő, átugorhatja ezt a lépést a “Skip” 
megnyomásával az időzítő elindítását követően. Ha véletlenül indította el 
az időzítőt, meg is lehet állítani a “Pause” megnyomásával, majd 
újraindítani a “Reset” és a “Start”gombokkal.  
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FIGYELEM: a vizsgálathoz szükséges inkubációs időt be kell tartani és 
legfeljebb 30 másodperccel lehet túllépni, hogy helyes eredményt kapjon. 
Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy ezt a lépést pontosan hajtotta végre, 
mielőtt tovább lépne a következő lépésre.  
 

4. lépés: Vegye ki teljesen az üres tesztkazettát a tartóból és 
tegyen 2 cseppet a reagens-minta keverékből a mintahelyre az 
alábbiak betartásával: az első 2 cseppet öntse el, hogy a cseppentő 
holtterét átöblítse, majd tegyen a keverékből 2 cseppet a mintahelyre 
ügyelve arra, hogy a flakont FÜGGŐLEGESEN tartsa.  
  

o Helyezze vissza a tesztkazettát a tartóba, betartva a kazetta végén 
látható nyíl által jelzett irányt és ügyelve arra, hogy a kazettát 
szintben tartsa. Amint a kazettát betolta amennyire lehet, azonnal 
nyomja meg a „Start”-ot. 

 

 
 
 
FIGYELEM: a tesztkazettát teljes mértékben be kell tolni ahhoz, hogy a 
leolvasási zóna megfelelő pozícióba kerüljön a fluoreszcencia 
detektorokhoz képest. Ha nem megfelelően helyezte be a kazettát, a 
leolvasó hibaüzenetet küld, kérve a kazetta újbóli behelyezését. Helyezze 
megfelelő pozícióba a kazettát és nyomja meg a "Retry" gombot a 
vizsgálat újraindításához.  
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o 5. lépés: Az alábbiak jelennek meg a képernyőn. A visszaszámláló 
biztosítja, hogy elegendő idő álljon a keverék rendelkezésére a 
vándorláshoz, mielőtt a készülék automatikusan továbblépne az 
eredmény leolvasásához. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
o A visszaszámlálás és a reakcióhoz szükséges idő leteltével az 

eredmény automatikusan megjelenik a képernyőn.  
o T4, kortizol és progeszteron vizsgálata esetén az eredményt két 

mértékegységben is megadja 
o A “Save” gomb választásával érvényesíti az eredményt, elmenti a 

készülék memóriájába és visszatér a főképernyőre. “Save & print” 
választásával érvényesíti, elmenti és kinyomtatja az eredményt, majd 
visszatér a főképernyőre.  
MEGJ.: Automatikus nyomtatást a Menu 
Settings/System/Printer/Auto-Print Option menüpontban tud 
beállítani vagy megszüntetni. 

o Ezután távolítsa el a tesztkazettát a tartóból és gondoskodjon az 
ártalmatlanításáról a reagenst tartalmazó csővel együtt egy megfelelő 
tartályban való elhelyezésével.  

o Zárja be a kazettatartót a főképernyőn található “Open/Close” gomb 
segítségével.  
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Korábbi eredmények megtekintése 
 
o Korábbi eredmények megtekintéséhez válassza a “Results” 

menüpontot a főképernyőn. 
 

 
 

o A képernyőn megjelennek a mentett eredmények (7 eredmény/oldal 
bontásban, a memória 1000 eredményt tárol). 

o T4, kortizol és progeszteron esetében az eredmény két külön 
mértékegységben is megjelenik.  
 

o Egy vagy több eredmény kiválasztásához nyomja meg a vizsgálat 

számát a táblázat baloldali első oszlopában. A  ikon jelenik meg 
– ez azt jelenti, hogy kiválasztotta az eredményt. Több eredményt is 
kiválaszthat, amiket aztán törölhet, kinyomtathat vagy 
továbbküldhet. 
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o További információért válasszon az alábbiak közül: Módosítás 

(Modify), Nyomtatás (Print), Mégsem (Cancel) 
 

 
 
Ezen a ponton csak a megjegyzések (Comments) mezőt tudja módosítani a 
vizsgálat során bevitt adatok körül. 
 

 Egy eredmény keresése 
 
o Több szempont szerint is kereshet eredményt. A “Search” gombbal 

dátum, állat neve, tulajdonos neve, vizsgálat típusa vagy állatfaj 
szerint kereshet eredményeket. 
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 Eredmények törlése 
 
o A “Delete” választásával törölheti a kiválasztott eredményeket 

(kizárólag az admin törölhet eredményeket) 
 

 
 

 Eredmények továbbítása 
 
o A “Send” gombbal az összes vagy a kiválasztott eredményeket egy 

USB pendrive-ra (kizárólag a leolvasóhoz mellékelt USB pendrive 
használható). Az eredményeket .csv formátumban menti, amit Excel 
táblázatban lehet kezelni. 
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 Eredmények kinyomtatása 

 
A készülék beépített hőnyomtatót tartalmaz, amivel a vizsgálatok és a 
rendszerellenőrzés (System Check) eredményeit lehet kinyomtatni.   

 
o A “Print” mező kiválasztásával kinyomtatja a kiválasztott 

eredményt/eket. 
 

 
 
 
 
Be lehet állítani, hogy a készülék automatikusan kinyomtassa az 
eredményeket egy vizsgálat végeztével (lásd (“Other settings”)  
 
MEGJ.: a nyomtatás angol nyelvű a kiválasztott nyelvtől függetlenül. 
Több eredmény nyomtatásakor az eredményeket folyamatosan, egymás 
után nyomtatja a készülék. 
 

 Új teszt elvégzése egy korábban már felvett állatnál 

 
A nyomonkövetés érdekében egy meglévő eredményből kiindulva is 
indíthatunk új vizsgálatot. Ezáltal nem kell újra bevinni a tulajdonos és az 
állat nevét, azonosítóját és állatfaját a 2. lépésben. 

 
- Ehhez ki kell választani a kívánt állathoz tartozó eredménysort a 

táblázat bal oldalán található teszt sorszámra való érintéssel.  

- Megjelenik a ikon 
- Válassza ki a “New test” mezőt. Megkezdődik az új vizsgálat. 
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Egyéb beállítások „Other settings” 
 
A főképernyőről indulva válassza a “Settings” menüpontot. Az alábbi 
menüpontok jelennek meg a képernyőn: 

 
 

 Csatlakozás „Connection” 

 
Ebben a menüpontban engedélyezheti vagy tilthatja le a különböző 
kapcsolódási lehetőségeket: WiFi és Ethernet. Ezek a funkciók jelenleg nem 
elérhetőek. Amint elérhetővé válnak, közreadunk egy frissítést a készülék 
csatlakoztatásának menetével.  
 

 Szerver szinkronizálása „Sync server” 

 
Ez a menüpont egyelőre nem elérhető. Amint elérhetővé válik, 
közreadunk egy frissítést, amelyben megtalálja, hogyan tudja a 
készüléket csatlakoztatni egy szerverhez.  
 

 USB/SD mentés „USB/SD Backup” 

 
Bármikor készíthet biztonsági mentést az olvasón mentett adatokról és 
visszaállíthatja a korábban mentett adatokat. 
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o Biztonsági mentés 

Ezzel a funkcióval el tudja menteni a készülék memóriájában található 
adatokat és eredményeket. Az adatokat kétféle adathordozón tárolhatja:  
- A leolvasóban található SD kártyán. 
- A leolvasóhoz mellékelt USB pendrive-on. 

 
MEGJ.: Ezzel a biztonsági mentéssel csak a Speed ReaderTM –en kezelhető 
módon tudja menteni az adatokat, más eszközökön nem tudja felhasználni. 
Ezzel a módszerrel csak úgy tudja menteni az adatokat, hogy azokat vissza 
tudja állítani, ha esetleg törlődne a leolvasó memóriája vagy ez 
eredményeket szeretné átvinni egy másik leolvasóra.    
 

o Eredmények visszaállítása 

Az eredmények visszaállításához adminisztrátori jogosultság szükséges 
(User/admin). A fent leírtaknak megfelelően az eredményeket az SD 
kártyáról vagy az USB pendrive-ról tudja importálni.  
 

o A Felülírás “Overwrite” funkció: Amennyiben ezt a funkciót választja 
ki, a Speed ReaderTM memóriájában található adatokat felülírja a 
külső tárhelyen (USB pendrive vagy SD kártya) tárolt adatokkal. A 
művelet befejeztével a Speed ReaderTM memóriájában található 
adatokat véglegesen felülírta.  
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o Az Egyesítés “Merge” funkció: Ez lehetővé teszi, hogy adatokat adjon 
hozzá a leolvasóban tároltakhoz. Azonban arra oda kell figyelni, hogy 
a készülék összesen 1000 eredményt tud tárolni, és ha az egyesítés 
révén ezt túllépné, a régebbi adatokat automatikusan törli a rendszer.  

 
 

 Felhasználói azonosító (User ID) 

 
o Ebben a menüpontban találhatóak a készülékben tárolt felhasználói 

fiókok. Minden fiókot egyedi jelszó véd. Ennek segítségével a 
bejelentkezett felhasználóhoz tud kapcsolni eredményeket.  

o A bejelentkezéshez válassza ki a kívánt felhasználói fiókot majd a 
“Select User” gomb megnyomását követően be tudja írnia jelszót. 

o Az adminisztrátor (admin) alapbeállításként a „0000” jelszóval 
rendelkezik. Ez az egyetlen felhasználó, aki bejelentkezést követően 
hozzá tud adni felhasználókat (“Add”” gomb) illetve aktiválhatja a 
bejelentkezés funkciót (“Login ON/OFF” gomb). 

o A “Login ON/OFF” opció lehetővé teszi, hogy meghatározza, 
szükséges-e felhasználói bejelentkezés a leolvasó használatához: 

 amikor aktív (“ON” állás). Felhasználói azonosítás szükséges a 
leolvasó használatához.  

 “OFF” üzemmódban a teszteket el lehet végezni bejelentkezés 
nélkül, így azonban nem lehet nyomon követni, hogy ki végezte 
el a vizsgálatot. 

o Az adminisztrátor vissza is tudja állítani alapállapotba a leolvasót a 
Settings/About Speed Reader menüpontban illetve törölhet vagy 
helyreállíthat eredményeket a Settings/Backup menüben. 

o A kijelentkezéshez menjen vissza a főmenübe és válassza a “Log out” 
mezőt.  
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 A Speed Reader készülék 

 

 
 
Ebben a menüpontban talál minden információt a szoftverről és az utolsó 
elvégzett rendszerellenőrzésről. Az itt található információra szüksége lehet 
a technikai támogatást biztosító szakembernek. 
 
A gyári beállítások visszaállításához válassza ki a “Reset” majd az “OK” 
mezőket. Ez a művelet véglegesen törli a korábban mentett beállításokat 
és eredményeket és kizárólag az adminisztrátor végezheti el.   
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 A rendszer 

o Hang 

Ebben a menüpontban kapcsolhatja ki vagy be az értesítések hangját. 
o Válassza ki az “ON/OFF” gomb segítségével, hogy melyik értesítéshez 

szeretne hangot. 
o A “Save” gombbal mentse el a változtatásokat. 

 

 
 

o Nyomtató 

Eredmények automatikus nyomtatása 
Válassza ki az “ON” mezőt az eredmények automatikus nyomtatásához, az 
“OFF” gombbal pedig letilthatja ezt a funkciót. Alapbeállításként ez a funkció 
le van tiltva. 
 

 
 

o Dátum és idő 

 
Ebben a menüpontban tudja beállítani a dátumot és az időt. Rendkívül 
fontos, hogy ezek a beállítások naprakészek legyenek, annak 
érdekében, hogy a lejárati időket pontosan tudja ellenőrizni.    

o A “Settings” menüben válassza a “Date & time” mezőt. 
o Állítsa be a dátumot a “+” és “-” gombok segítségével. 
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o Mentse el a beállított dátumot a “Set” gombbal. 
o Állítsa be a pontos időt a “+” és “-” gombok segítségével. 

 

 
 

 
o Mentse el a beállított időt a “Set” gombbal. 

 
o Válassza ki a dátum formátumát. 
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o Nyelv 

Ebben a menüpontban választhatja ki a leolvasó nyelvét. 
 

 
 

o Válassza ki a kívánt nyelvet majd a választást erősítse meg a “Yes” 
gombbal. 

o Kijelző 

o Válassza ki a kívánt fényerősséget (1 és 5 között). 
o Az “ON” és “OFF” mezők segítségével ki vagy be tudja kapcsolni az 

alvó üzemmódot. Alvó üzemmódban a képernyő fényereje 
csökkentett. A képernyő megnyomásával ki tud lépni az alvó 
üzemmódból. 

o Ha szeretné, ki tudja választani, hogy mennyi idő után kapcsoljon 
alvó üzemmódba a készülék (10, 20, 30, 60 vagy 120 perc). 
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o Frissítés 

Ezzel a funkcióval tudja frissíteni az alkalmazást, kihasználni a fejlesztések 
adta lehetőségeket. Frissíteni kétféle módon lehet: az USB pendrive vagy a 
leolvasó SD kártyája segítségével.  
 
Az alkalmazás letöltését követően mentse el az .exe fájlt az USB pendrive-
ra vagy az SD kártyára.  Figyelem: győződjön meg arról, hogy a fájlt a 
pendrive/SD kártya gyökérkönyvtárába mentette el, nem egy mappába 
vagy almappába. Ezt a fájlt ne másolja át egy mappába vagy almappába. 
Klikkeljen duplán az automatikusan végrehajtható .exe fájlra. 
 
Ezzel létrehoz egy Speed mappát benne a különböző frissítésekkel. Ezt a 
mappát ne változtassa meg.  
Ha már létezik Speed mappa az eszközön az .exe fájl futtatását 
megelőzően, cserélje ki azt az új fájlra.  
 
A leolvasón menjen a Settings/System/Update menüpontra és nyomja meg 
az “USB” vagy “SD card” mezőt, a használt adathordozónak megfelelően. 
Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.  Figyelem: csak a 
leolvasóhoz mellékelt USB pendrive-ot vagy SD kártyát használja. Soha ne 
csatlakoztassa le a pendrive-ot/kártyát a frissítés befejeződése előtt.  
 
A frissítés nem töröl adatokat a leolvasóról (eredmények, beállítások, chip-
ek…). Ennek ellenére kifejezetten javasolt elvégezni egy biztonsági mentést 
az SD kártyára minden frissítés előtt (a fent leírt eljárás szerint). 
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A leolvasó kikapcsolása 
 
o Térjen vissza a főképernyőhöz. 
o Bizonyosodjon meg arról, hogy nincs tesztkazetta a tartóban, mielőtt 

kikapcsolja a leolvasót. Ha a kazettatartó be van csukva, nyomja meg 
a főképernyőn az “Open/Close” gombot ennek ellenőrzéséhez.  

o Szükség esetén nyomja meg az “Open/Close” gombot, hogy 
meggyőződjön arról, a kazettatartó be van zárva.  

o Kapcsolja ki a leolvasót az OFF gomb és a “Shut down” 
megnyomásával. 

 

 
 
o Ezután nyomja meg a készülék hátulján található “ON/OFF” gombot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Újra is indíthatja, vagy alvó állapotba helyezheti a készüléket. 
 
Frissítés után mindig újra kell indítani a készüléket. A főmenüben nyomja 
meg az OFF gombot majd a “Reboot”-ot. 
 
A készüléket napközben alvó állapotba tudja helyezni két teszt között, 
így nem kell mindig kikapcsolni.  
Ehhez a főmenüben nyomja meg az OFF gombot majd a “Stand-by”-t. Az 
alvó állapot beállításait a Settings/Display menüpontban kezelheti. 
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Hibaüzenetek 
 

  
 

Hiba Ok 

“Figyelem, hiba” Nincs kontroll csík, próbálkozzon másik 
tesztkazettával. 

“Vonalkód hiba” Probléma a kazetta azonosításával. Ellenőrizze, 
hogy a vonalkód nem sérült vagy szennyezett. 
Ha a probléma továbbra is fennáll, kérje a 
technikai támogatás segítségét. 

“Kompatibilitási hiba” A kalibrációs chip és tesztkazetta nem egyezik. 

“Nem lehet telepíteni a tétel 
chip-jét” 

Próbáljon meg másik kalibrációs chip-et 
használni. Ha a probléma továbbra is fennáll, 
kérje a technikai támogatás segítségét. 

“Optikai rendszer hiba!” Kapcsolja ki a készüléket és indítsa újra. Ha a 
probléma továbbra is fennáll, kérje a technikai 
támogatás segítségét. 
 

“Kazettatartó hiba!” 

“Memória ellenőrzés hiba!” 

“Hőérzékelő hiba!” 
“Nyomtató indítási hiba!” A nyomtatás nem lehetséges. Cserélje ki a 

hőpapírt az előírtaknak megfelelően. Ha a 
probléma továbbra is fennáll, kérje a technikai 
támogatás segítségét. 

“A hőmérséklet kívül esik az 
ajánlott tartományon. 
Folytatja?” 

Helyezze az egységet +15°C és +35°C közötti 
hőmérsékletre. Ha a probléma továbbra is 
fennáll, kérje a technikai támogatás segítségét. 

“A rendszer üzemben van. 
Kérem várjon.” 

A kazettatartó éppen nyílik vagy záródik. Kérem 
várjon. 

“A tesztkazetta lejárati ideje 
elmúlt.” 

Ellenőrizze a készüléken a dátumot és az időt. Ha 
a lejárati idő már elmúlt, előfordulhat, hogy a 
vizsgálat nem lesz megfelelő; kérje a technikai 
támogatás segítségét. 

“Nem választott ki adatot” Adatok törléséhez, továbbításához vagy 
nyomtatásához legalább egy sort ki kell 
választani. 

Soha ne szerelje szét a készüléket, még hiba előfordulása esetén sem. 
Ha a probléma továbbra is fennáll, kérje a technikai támogatás segítségét. 
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Műszaki specifikációk 
 
 

Terméknév Speed ReaderTM 
Működési elv Immunológián alapú meghatározás 

fluoreszcencia-indukált 
immunkromatográfiával 

Méretek 276mmx220mmx91mm 
(HxMéxMa) 

Tömeg 1.3 kg 

Energiaellátás DC 12V/5A 
AC/DC Adapter 
Input: 100-240V ~ 50/60Hz, 1.8A 
Output: DC 12V/5A 
Elem: nem-újratölthető 1.5V x4 
LR6/AA  

Képernyő Érintőképernyő, színes, LCD, 7-
hüvelyk 

Elem Linear current (5V, 0.34A) 
Kommunikációs portok 4 USB port, LAN, 1 USB OTG port 

Üzemeltetési 
hőmérséklet/páratartalom 

+15°C és +35°C között 
10%-70% páratartalom, 
lecsapódás nélkül 

Tárolási hőmérséklet/páratartalom -20°C és +50°C között 
<90% páratartalom, lecsapódás 
nélkül 

Output LCD, nyomtató 

Eredmények tárolása 1,000 teszteredmény 
500 rendszerellenőrzés (System 
Check) 

Kalibrációs chip-ek biztonsági 
mentése 

500 (max. 5 tétel teszt-
típusonként) 
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