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1. WSTĘP

Analizator Aquilascan to profesjonalne urządzenie do analizowania i przetwarzania danych z kaset
testowych przeznaczonych, do wykrywania narkotyków i ich metabolitów w ślinie.

Dzięki specjalnej konstrukcji oraz nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym analizator
narkotyków Aquilascan zapewnia szybkie i wstępne wyniki z badania.

Test na obecność narkotyków polega na pobraniu próbki śliny przy użyciu kasety testowej
i weryfikacji/analizy wyniku za pomocą analizatora Aquilascan.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem produktu.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas analizy próbki 8 min.

Rodzaje wykrywanych
narkotyków

marihuana, amfetamina, kokaina, haszysz, benzodiazepiny,
buprenorfina, opiaty, kotynina, metadon, metamfetamina,
ketamina, metabolity, oksykodon, ekstazy, fencyklidyna,
propoxyfen, metadon barbiturany lub inne (opcjonalnie)

Bateria bateria Litowo Jonowa, 7.4V 2000mAh

Ilość testów na pełnej baterii +/- 600 testów lub +/- 440 testów z wydrukiem

Automatyczne wyłączanie 1, 2, 5, 10 min.
Wygaszanie ekranu 1, 2, 5, 10 min.

Warunki pracy -5 ~ +50°C, wilgotność < 95% RH

Warunki przechowywania -25 ~ +70°C – bez baterii,
wilgotność < 95% RH

Wyświetlacz dotykowy, kolorowy ekran 4.3”
Wymiary (wys. x szer. x grub.) 20.9 x 9 x 5.64cm
Procesor Nexell NXP4330Q Quad-Core 1.6GHz
RAM DDR3 1gb, 16GB pamięci flash
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System operacyjny Android
Waga (z baterią) 472 g
Interfejs USB, Wi-Fi
Pamięć do 100 000 wyników pomiarów
GPS tak
Funkcja auto-check tak
Czytnik kodów kreskowych 3095 2D
Internet WI-FI i 3G
Kamera 2.0 mpx

Wyposażenie

analizator Aquilascan, 2 x bateria, skórzany pokrowiec, 10
x papier do drukarki ładowarka sieciowa, zasilacz
samochodowy, kabel USB, instrukcja obsługi w j. polskim,
oprogramowanie do pobierania danych na PC

3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

o Nie używaj kasety (testującej), jeśli została uszkodzona, np. w wyniku upadku
o Nie używaj zestawu (kaseta testowa), jeśli dostarczony zestaw lub jego opakowanie jest

uszkodzone, zanieczyszczone lub mokre
o Nie używaj kasety testującej po upływie daty podanej na opakowaniu
o Nie używaj kasety testującej, jeżeli wkładka żelu krzemionkowego uległa uszkodzeniu/

rozpakowaniu
o Zestaw testowy (kaseta testowa) powinien zostać otwarty bezpośrednio przed użyciem.
o Podczas badania używaj jednorazowych rękawiczek dołączonych do zestawu
o Zużytą kasetę należy zutylizować zgodnie z obowiązującym lokalnym i krajowym prawem.
o Kaseta testująca przeznaczona jest do użytku jednorazowego
o Nie wyjmuj kasety testowej do momentu zakończenia analizy/testu przez analizator

Aquilascan
o Używaj tylko oryginalnych akcesoriów dołączonych do zakupionego analizatora
o Nie rozkręcaj urządzenia. Jakakolwiek ingerencja, poluzowanie śrub lub uszkodzenie

etykiety grozi utratą gwarancji.
o Odcień koloru w obszarze linii testowej może być zróżnicowany, ale wynik należy uznać

za negatywny, nawet gdy widoczna jest częściowo zabarwiona, wyblakła lub przerywana linia.
o Zalecamy rozważne używanie urządzenia, uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku

błędnego użytkowania nie podlegają gwarancji.
o Używaj wyłącznie oryginalnych kaset testowych dedykowanych dla analizatora Aquilascan
o W przypadku, gdy analizator Aquilascan przechowywany był w otoczeniu o odmiennych

temperaturach (np. -5C – +10C) urządzenie powinno osiągnąć temperaturę otoczenia w
którym wykonywane będzie badanie. Czas adaptacji urządzenia może trwać ok. 20 minut

o Serwisowanie lub naprawa urządzenia poza punktem HUMANCARE POLSKA (wyłączny
dystrybutor Aquilascan) powoduje utratę gwarancji.
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4. SERWISOWANIE ANALIZATORA AQUILASCAN

Analizator Aquilascan wymaga cyklicznego serwisowania, minimum raz na 12 miesięcy. Działania
serwisowe są niezbędne do właściwego funkcjonowania urządzenia. Każdy analizator na ekranie
głównym, posiada datę następnej ‘kalibracji/serwisu’. W celu sprawdzenia poprawności działania
analizatora, prosimy o jego odesłanie wraz z kartą gwarancyjną do punktu serwisowego firmy
HUMANCARE POLSKA przed datą podaną na wyświetlaczu.

5. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

W przypadku gdy Twoje urządzenie wymaga czyszczenia, możesz to zrobić używając delikatnie
nasączonej wodą, gładkiej szmatki. Zbyt duża ilość wody lub nieodpowiedni detergent może
uszkodzić analizator. Wyczyść ekran delikatnymi, okrężnymi ruchami (np. ruchem wskazówek
zegara), bez stosowania zbyt dużego nacisku.

W przypadku zalania urządzenia np. wodą, natychmiast usuń jej nadmiar z urządzenia i prześlij
urządzenie do serwisu.

6. PRZEZNACZENIE

o Analizator Aquilasan (system testowy) działa tylko i wyłącznie z dedykowanymi kasetami
o Zestaw testowy (kaseta testowa) jest chromatograficznym testem immunologicznym

z przepływem bocznym do jakościowego wykrywania narkotyków i ich metabolitów w
ślinie

o Zestaw testowy Aquilascan zapewnia jedynie wstępny wynik badania analitycznego.
Każdy pozytywny wynik powinien zostać potwierdzony innym badaniem w warunkach
laboratoryjnych. Zalecaną metodą jest metoda chromatografii gazowej/spektrometria
masowa (GC-MS) lub chromatografia cieczowa/spektrometria masowa (LC-MS).

7. UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem użytkowania włóż baterie litowo-jonową dołączoną do zakupionego zestawu.
Jeśli to konieczne naładuj ją, korzystając z ładowarki sieciowej lub samochodowej, dostępnej w
zakupionym zestawie.

o Nie używać w obszarach zagrożonych wybuchem
o W przypadku problemów lub pytań skontaktuj się z serwisem Aquilascan.
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7.1ANALIZATOR AQUILASCAN

7.2 OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Poziom naładowania baterii Szukaj

Połączenie z WiFi Zapisz

Brak karty SIM Drukuj

Klawiatura włączona Usuń użytkownika

Wejdź do ustawień Potwierdź/Zatwierdź

GPS Zmiana użytkownika

Cofnij

Czytnik kodów QR

Wł/Wył

Port USB

Ładowanie

Drukarka

Dotykowy
wyświetlacz

Wskaźnik
ładowania
baterii

Przód Tył

Blokada
baterii

Blokada
drukarki

Światło

Czytnik
kaset
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7.3 URUCHAMIANIE

Przed rozpoczęciem użytkowania włóż baterie litowo - jonową, jeśli to konieczne naładuj ją,
korzystając z ładowarki sieciowej lub samochodowej, dostępnej w zakupionym zestawie. W celu
wykonania późniejszego wydruku z przeprowadzonego badania otwórz pokrywę drukarki i umieść
papier wewnątrz pojemnika, tak by rozwijał się od spodu. Następnie wyprowadź papier przez ostrze
do odrywania i zamknij pokrywkę naciskając ją równo z obu stron.

Włącz analizator Aquilascan naciskając przez kilka sekund przycisk Wł/Wył, znajdując się po lewej
stronie urządzenia.

Aby wyłączyć analizator naciśnij ten sam przycisk (Wł/Wył.) przez kilika sekund.

7.3.1 ŁADOWANIE BATERII

W celu naładowania baterii podłącz ładowarkę do portu ładowania analizatora Aquilascan oraz do
gniazda sieciowego. Wskaźnik ładowania zmienia kolor z czerwonego na zielony, gdy akumulator
jest w pełni naładowany.

7.4 MENU GŁÓWNE

Analizator Aquilascan to urządzenie o wielu funkcjach. Umożliwia m.in. zakładanie indywidualnych
kont użytkowników, wydruk z przeprowadzonego badania, pobieranie danych do komputera,
zarządzanie ustawieniami, np. dodawanie informacji własnych, niezbędnych przy wykonywaniu
badania (miejscowość, numer pesel, itp.)

7.4.1 DODAWANIE / USUWANIE UŻYTKOWNIKÓW

Przed przeprowadzeniem badania, załóż konto/-a użytkownika/-ów obsługującego analizator
(funkcja administratora). Funkcja ta umożliwi automatyczne dodawanie danych, np. imienia i
nazwiska badającego podczas przeprowadzania każdego badania.
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b. zaloguj się do systemu hasłem Administratora (88888888),
c. wybierz „USTAWIENIA”
d. wpisz hasło (88888888) i naciśnij
e. wybierz „UŻYTKOWNIK”
f. wybierz funkcję z której chcesz skorzystać (Dodaj użytkownika, Usuń użytkownika,

Zmień hasło, Zmodyfikuj dane, Lista użytkowników)
g. wprowadzone dane/zmiany zaakceptuj naciskając

UWAGA: Analizator nie posiada funkcji przypomnienia hasła administratora. W przypadku gdy
użytkownik zapomni hasło, uprzednio je zmieniając konieczna będzie re - instalacja systemu.
Wszystkie dane z urządzenia zostaną utracone. Usługa dodatkowo płatna.

UWAGA: System GPS działa 5-10 minut po włączeniu urządzenia. Może odbierać sygnał tylko
na otwartym terenie. Jeśli nie ma sygnału GPS, długość i szerokość geograficzna nie będą
wyświetlane na wydruku

7.4.2 ZMIANA UŻYTKOWNIKA PRZED BADANIEM

Aby zmienić użytkownika przed nowym badaniem, włącz analizator Aquilascan, z rozwijanej listy
wybierz użytkownika, wpisz hasło i naciśnij „Logowanie”.

Aby wylogować innego użytkownika i zalogować się do swojego konta, naciśnij ikonę Potwierdź
zmianę użytkownika, wpisz hasło i naciśnij „Logowanie”.

7.4.3 FUNKCJE UŻYTKOWNIKA

GPS

1. Zostanie wyświetlona długość i szerokość geograficzna lokalizacji urządzenia.
2. Długość i szerokość geograficzna testu zapisywane są i drukowane na wydruku.

SIEĆ

Ustawienia połączenia 3G. Połączenie 3G jest wyłączone dla urządzeń bez modułu 3G.

Aby dodać, zmodyfikować lub usunąć użytkownika:

a. włącz urządzenie,



8

WiFi

Ustawienia połączenia Wi-Fi. Wybierz dostępna sieć, wpisz hasło i połącz się z siecią. Funkcja
wykorzystywana przy aktualizacji oprogramowania.

INFORMACJE

Informacje o urządzeniu. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia modelu i numeru seryjnego
urządzenia, wersji oprogramowania, liczby wykonanych badań oraz liczby pozostałych testów,
możliwych do zapisu w analizatorze.
Funkcja ta umożliwia również sprawdzenie typów kaset („Typ Kasety”) , które odczyta analizator
Aquilascan.

WYNIKI

Urządzenie przestawia wszystkie dostępne i wykonane wyniki.
W celu sprawdzenia wyniku lub jego wydruku, wybierz rekord, sprawdź szczegóły testu i naciśnij

Uwaga: Naciskając ikonę użytkownik analizatora ma możliwość wyszukania testu przy
wykorzystaniu dodatkowych opcji. W celu spersonalizowanego wyszukania testu uzupełnij/wybierz
jedną z opcji:

a. Typ kasety – nazwa kasety wykorzystywana do wykonywania testów np. 06T
b. Numer ID – użytkownicy urządzenia podczas zakładania konta wpisują unikalny numer ID

(np.1234) lub nazwę (np. imię i nazwisko, pseudonim)
c. Wynik testu – możliwość wyszukania testów po jego wyniku, np. test negatywny lub test

pozytywny – „Wymagany test laboratoryjny” .
d. Numer wyniku/testu– możliwość ustawienia wyszukiwaniaw obrębie określonej numeracji

testów, np. 4 – 21
e. Data – możliwość wyszukania testu po dacie jegowykonania
f. Numer kasety – każda kaseta testowa posiada unikalny numer, widoczny w analizatorze po

zeskanowaniu kodu QR.

CZAS

Funkcja ta umożliwia ustawienie daty i czasu w analizatorze. Urządzanie umożliwiam.in. ustawienie
strefy czasowej oraz formatu godziny (12 lub 24 godzinny). Posiada również funkcję
automatycznego ustawienia daty i czasu.

Ustawienia czasu i godziny analizatora Aquilascan są wstępnie ustawione na czas GMT
producenta.

WYŚWIETLACZ

Poziom jasności: aby ustawić poziom jasności ekranu, kliknij „Poziom jasności” i przesuń suwak
w prawo lub lewo.
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Uśpienie: możesz wybrać czas, po którym ekran wygasi się, gdy nie używasz urządzenia.

Wyłączenie ekranu/uśpienie można wykonać także ręcznie. Aby wygasić ekran naciśnij (lewa
górna strona urządzenia), aby uruchomić go ponownie naciśnij ten sam przycisk.

7.4.4 FUNKCJE ADMINISTRATORA

Każdy analizator Aquilascan posiada funkcję administratora. Administrator to osoba, która może
wprowadzić zmiany wpływające na innych użytkowników urządzenia. Administratorzy mogą
zmieniać ustawienia haseł, dodawać lub usuwać użytkowników, instalować aktualizacje, ustawiać
czas analizowania wyniku z kasety testowej oraz dokonywać ustawień własnych. Aby zalogować
się jako administrator:

Po zalogowaniu się do systemu z funkcją administratora na ekranie analizatora oprócz możliwości
wykonania testu (funkcja „Test”) i ustawień podstawowych urządzenia „Funkcje” wyświetli się ikona
ustawień administratora „Ustawienia”.

Funkcjonalność podstawowa tj. „Test” oraz „Funkcje” została opisanaw rozdziale 7.5 i 7.4.3 niniejszej
instrukcji obsługi.

Aby skorzystać z ustawień administratora:

a. wybierz „USTAWIENIA”
b. wpisz hasło administratora (88888888) i naciśnij

Po zalogowaniu do ustawień administratora wybierz jedną z poniższych funkcji:

UŻYTKOWNIK

Funkcja ta umożliwia m.in. dodawanie i usuwanie użytkowników, zmianę hasła,modyfikacje danych
oraz sprawdzenie dodanej do analizatora listy użytkowników (listy osób badających)

a. włącz urządzenie,
b. wybierz z dostępnej listy użytkownika „Administrator”
c. wpisz hasło administratora (88888888) i naciśnij „Logowanie”
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Dodaj użytkownika – aby dodać nowego użytkownika analizatora Aquilascan naciśnij „Dodaj
użytkownika”, wypełnij wymagane pozycje tj. wpisz unikalny numer ID (np.1234 lub imię i
nazwisko/pseudonim), imię i nazwisko badającego, dodaj i potwierdź hasło.

Jeśli to potrzebne, wypełnij dodatkowe pola („Wydział”, „Uwagi”), uzupełniając je wg. własnych
wskazań. Pola te, nie są obowiązkowe. Po ich wypełnieniu pojawią się na wydruku.

Wprowadzone dane zatwierdź naciskając ikonę

Usuń użytkownika – aby usunąć użytkownika z dostępnej listy, wybierz go naciskając palcem jego
dane, np. imię i nazwisko (zaznaczenie zostanie podświetlone kolorem żółtym), naciśnij
i potwierdź jego usuniecie

Zmień hasło – aby zmienić hasło administratora, wybierz „zmień hasło”, wpisz nowe hasło,
potwierdź je (wpisując to samo hasło) i zapisz zmiany - naciśnij

UWAGA: Analizator nie posiada funkcji przypomnienia hasła administratora. W przypadku gdy
użytkownik zapomni hasło, uprzednio je zmieniając konieczna będzie re - instalacja systemu.
Wszystkie dane z urządzenia zostaną utracone. Usługa dodatkowo płatna.

Zmodyfikuj dane – w celu modyfikacji kont użytkowników analizatora Aquilascan, wybierz
„Zmodyfikuj dane”. Funkcja ta umożliwia miedzy innymi zmianę imienia i nazwiska badającego oraz
hasła. Aby dokonać zmian, wpisz nowe dane. Aby zaakceptować, naciśnij

Lista użytkowników – prezentuje listę wszystkich, dodanych do analizatora użytkowników.

ZAPIS

Kategoria ta umożliwia modyfikację, dodawanie oraz usuwanie informacji wyświetlanych podczas
badania np. numer dokumentu tożsamości, wydział, uwagi, itp.

W celu usunięcia wszystkich wyników (przeprowadzonych testów) z urządzenia wybierz w menu
„Usuń wyniki”, naciśnij „Usuń wszystkie wyniki” i potwierdź operację naciskając

USUŃ WYNIKI



11

ADRES IP

Ustawienia te nie powinny być modyfikowane przez użytkowników analizatora. Funkcja dostępna
wyłącznie dla Autoryzowanego Serwisu firmy HUMANCARE POLSKA

Czas analizowania to czas potrzeby do stabilizacji i odczytu wyniku z przeprowadzonego badania.

WYDRUK

Użytkownik analizatora w ramach ustawień ma możliwość dodawania dodatkowych,
zdefiniowanych przez siebie nagłówków i notatek. (krótkich informacji tekstowych). Nagłówki
wyświetlają się na samej górze a notatki na dole wydruku z drukarki.

W celu wykonania modyfikacji wybierz „Wydruk”, uzupełnij puste pola przeznaczone na dodanie
informacji („nagłówek” lub „notatka”) i zapisz zmiany.

AKTUALIZACJA

Funkcja dostępna wyłącznie dla Autoryzowanego Serwisu firmy HUMANCARE POLSKA

Kategoria ta umożliwia modyfikację – dodanie treści własnych wyświetlanych zarówno na ekranie
analizatora jak i wydruku. Modyfikacja tej funkcji organiczny możliwość uzupełniania danych
zapisanych fabrycznie w analizatorze. Firma HUMANCARE POLSKA nie zaleca dokonywania zmian
w obrębie tego parametru.

Błędne modyfikacje mogę zaburzyć pracę urządzenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji
skontaktuj się z Pomocą Techniczną/Dystybotorem.

UWAGA: W analizatorze zastosowano ustawienia fabryczne, których nie należy zmieniać.
Błędne modyfikacje mogę zaburzyć pracę urządzenia. W celu uzyskania szczegółowych
informacji skontaktuj się z Pomocą Techniczną/Dystrybutorem.

USTAWIENIA WŁASNE

CZAS ANALIZOWANIA
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Przed rozpoczęciem testu dokładnie przeczytaj poniższą instrukcje.
W przypadku problemów, skontaktuj się z pomocą techniczną produktu.

7.5.1 PROCEDURA WYKONANIA TESTU NARKOTYKOWEGO

Przygotowaliśmy również wideo instrukcję
przeprowadzenia testu narkotykowego.

Wejdź na stronę: www.aquilascan.pl/pomoc
Hasło: hasłem jest numer seryjny

analizatora, który znajduje się
pod spodem urządzenia.

7.5 PRZEPROWADZANIE TESTU

www.aquilascan.pl/pomoc
hasło: numer seryjny

POWER

TEST

2

4

1

3

Włącz analizator przytrzymując przycisk
POWER i zaloguj się otrzymanym hasłem

Wmenu naciśnij przycisk "Test"
aby rozpocząć nowy test

Załóż rękawiczki i przygotuj się do testu

Otwórz zestaw testowy i wyjmij kasetę.



KOD QR

87

Zdejmij nakładkę próbnika. Złap kasetę
nie dotykając okienek testowych

Potwierdź typ kasety testowej, w tym datę jej ważności,
numer kasety oraz rodzaje wykrywanych narkotyków
i naciśnij strzałkę

6

10

5

9

Zeskanuj kod QR kasety testowej
za pomocą podczerwieni

Dalej pocieraj aplikator kilka razy kolejno wewnątrz
prawego i lewego policzka (również po kilka razy)

Wprowadź potrzebne informacje o teście,
np. dane osoby badanej, miejscowość, itp.

Umieść końcówkę z aplikatorem na języku, pocieraj
język wzdłuż i w poprzek (po kilka razy). Następnie
wykonaj te same ruchy w bocznych częściach języka

UWAGA: Urządzenie posiada funkcje autokontrolną numeru seryjnego kasety.
Funkcja ta zabezpiecza użytkownika przed ponownym użyciem kasety o tym samym
numerze seryjnym.

UWAGA: Należy się upewnić że badana osoba, nie spożywała żadnych potraw ani napojów,
gumy lub wyrobów tytoniowych przez co najmniej 10 minut przed pobraniem próbki

13



14

KLIK!

LINIA
TESTOWA

12

14

Zbieraj ślinę do momentu, aż niebieska linia
umieszczona na kasecie testowej zacznie
przesuwać się w górę.

Włóż próbnik kasety testowej do pojemnika
z buforem. Mocno go dociśnij
(słyszalne kliknięcie po włożeniu kasety)

15sek.

OK

11

13

Na koniec umieść kolektor kasety pod
językiem na około 10 - 15 sekund

Wyciągnij kasetę testową z ust. Ślina będzie
zaciągana na paski testowe. Oznacza to, że została
pobrana odpowiednia ilość próbki.

UWAGA: Nie można żuć, ssać i zgniatać próbnika.

UWAGA: Niebieska linia nie pojawi się lub ślina nie będzie zaciągana na paski testowe, gdy
objętość próbki jest zbyt niska lub ślina jest zbyt gęsta/lepka. Więcej na stronie 16.

15 16

Po włożeniu kasety naciśnij strzałkę Urządzenie przeprowadzi stabilizację
wyniku oraz jego analizę.

KLIK!

Poczekaj
8 min.
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o Kasetę testową można używać w temperaturze +2 do +32°C. Jeśli temperatura otoczenia
jest mniejszą niż +4C należy rozgrzać opakowanie z testem przed jego użyciem (np. w
dłoniach lub wewnątrz pojazdu).

o Opakowanie należy przechowywać w temperaturze +4°C do +22°C. Nie przechowywać
testu w temperaturze poniżej 0°C oraz powyżej +40°C

o Przenikanie koloru przez membranę oznacza działanie testu.
o Odcień koloru w obszarze linii testowej może być zróżnicowany, ale wynik należy uznać

za negatywny, nawet gdy widoczna jest częściowo zabarwiona, wyblakła lub przerywana
linia.

o Pozytywny wynik testu nie wskazuje stężenia substancji w próbce lub sposobu jej
podania.

o Ze względu na wartości odcięcia wynik negatywny niekoniecznie musi wskazywać na
próbkę wolną od narkotyków, które mogą być obecne w próbce poniżej poziomu
granicznego testu.

o Kaseta testowa do analizatora Aquilascan WDTP-10 zostały stworzone jako elementy
jednorazowego użytku i po użyciu muszą zostać utylizowane. Nie wolno ponownie
umieszczać zużytego wkładu testowego w urządzeniu ani ponownie używać kasety
testowej.

o Zestaw testowy Toxwipe 6+ dostarcza jedynie jakościowy, wstępny wynik analityczny. W
celu uzyskania potwierdzonego wyniku należy zastosować wtórną metodę analityczną.
Preferowaną metodą potwierdzającą jest chromatografia gazowa / spektrometria masowa
(GC / MS) lub chromatografia gazowa / spektrometria masowa (GC / MS)

o Należy się upewnić że badana osoba, nie spożywała żadnych potraw ani napojów, gumy lub
wyrobów tytoniowych przez co najmniej 10 minut przed pobraniem próbki

o Zestaw testowy powinien zostać otwarty bezpośrednio przed użyciem
o Zużytą kasetę testową i urządzenie należy zutylizować zgodnie z obowiązującym lokalnym i

krajowym prawem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Aby wydrukować dane z pomiaru naciśnijPo 8 minutach analizator wyświetli
wyniki na wyświetlaczu.

DRUKUJ

1817

UWAGA: Odczyt wyników: Rezultaty wyświetlane są jako negatywne, nieważne lub wymagające
testów laboratoryjnych dla każdej grupy narkotyków.



16

7.6 POBIERANIE DANYCH

Analizator Aquilascan WDTP-10 umożliwia transfer danych z przeprowadzonych testów do
komputera. W celu skorzystania z tej funkcji zainstaluj oprogramowanie dołączone do zakupionego
zestawu.

7.6.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

1. Włóż dołączoną do zakupionego zestawu płytę CD do komputera
2. Skopiuj cały folder z płyty CD do swojego komputera – aby oprogramowanie działało

prawidłowo, skopiuj folder na dysk C:
3. Otwórz skopiowany folder i wybierz „ Aquilascan_Downloading_Software”. Otwórz plik.

7.6.2 ZARZĄDZANIE APLIKACJĄ DO POBIERANIA DANYCH

W celu podłączenia analizatora do komputera podłącz urządzenie i komputer za pomocą kabla
USB znajdującego się w zakupionym zestawie. Następnie uruchom aplikację i postępuj wg.
Poniższej instrukcji.

1. Uruchom analizator
2. W aplikacji naciśnij „Pobierz numer seryjny”
3. Jeśli w analizatorze pojawi się komunikat „Zezwalać na debugowanie USB” zaznacz opcję

„Zawsze zezwalaj z tego komputera” i naciśnij „OK”
4. Ponownie wybierz „Pobierz numer seryjny” i naciśnij „Połącz”
5. W celu pobrania danych z analizatora naciśnij Wyniki”, „Rodzaje Narkotyków”, „Typ Kasety”
6. Wybierz „Baza danych”
7. Na komputerze pojawi się nowe okno z bazą danych, wybierz przedział czasowy („Data

początkowa” i „Data końcowa”) i naciśnij „Szukaj”
8. W celu podglądu danych do wydruku, wybierz rekord i naciśnij „Podgląd wydruku”
9. W celu wykonania eksportu danych do komputera naciśnij „Eksport”

7.7 INFORMACJE KOŃCOWE

Producent, importer, dystrybutor lub sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia
lub niepoprawność wyników wynikających z niewłaściwego użytkowania urządzenia.

UWAGA: Linia kontrolna (C) nie pojawia się. Niewystarczająca objętość próbki lub
nieprawidłowe wykonanie procedury poboru śliny to najbardziej prawdopodobne przyczyny
braku linii kontrolnej. Przejrzyj procedurę i powtórz test za pomocą nowej kasety testowej. Jeśli
problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z Pomocą Techniczną.




