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1. Вступ 
 
1.1 Опис 
Імунохроматографічний аналіз – це добре налагоджена перевірена технологія для різноманітних 
методів, що застосовуються біля пацієнтів та на місцях лікування. Хоча такі прості діагностичні тести 
входять до багатьох рутинних програм, цей аналіз не застосовується широко, якщо потрібні дуже 
чутливі, високовідтворювані, кількісні результати або електронна документація даних. Тепер 
аналізатор Quantum Blue® робить це можливим, поєднуючи основні переваги традиційного 
імунохроматографічного аналізу з сучасними технологіями для виконання вимог до нових 
діагностичних процедур. 
 
1.2 Передбачуване використання 
Аналізатор Quantum Blue® призначений для аналізу колориметричних тестів за допомогою 
рефлектометрії. Швидке та точне сканування дозволяє виявити кількісні результати залежно від 
швидкого тесту та/або конфігурації приладу. Дані зберігаються автоматично і при необхідності можуть 
бути надруковані. Усі збережені дані включають часу вимірювання, дати, ідентифікатора користувача, 
даних пацієнта, необроблених даних тощо. Цей мобільний аналізатор живиться від акумуляторної 
батареї або від зовнішнього джерела живлення. 
Його слід застосовувати лише у відповідності до запобіжних заходів, викладених у главі 2. 
Аналізатор Quantum Blue® слід застосовувати лише з вказаними тестами кваліфікованим та навченим 
персоналом. Аналізатор повинен живитись від зазначених акумуляторних батарей або вказаного 
зовнішнього джерела живлення. Дані можна передавати на ПК через USB-порт тільки за допомогою 
програмного забезпечення QB Soft. Аналізатор Quantum Blue® може використовуватися в лабораторії 
або у місцях лікування за умови дотримання всіх екологічних та експлуатаційних умов.  
 
1.3 Основні особливості зчитувача Quantum Blue® 
 Точність: Відмінна повторюваність, тривала стабільність детектора (оптичної 
системи) та потужний контролер дозволяють надійно проводити імунохроматографічні тести 
 Висока чутливість: використаний конфокальний датчик забезпечує 
неперевершену чутливість. 
 Простота використання: Вставте тест-касету, натисніть кнопку Старт, і все інше 
буде виконано аналізатором (сканування, оцінка, відображення та зберігання результатів). 
 Портативність: аналізатор Quantum Blue® забезпечує всі необхідні вимоги 
портативного аналізатора: він невеликий, легкий, може працювати як автономний виріб і зберігає до 
80 результатів тесту. він може працювати за допомогою акумуляторних батарей (3 х AA Ni-MH). 
 Підключення: доступне просте з'єднання та передача даних на ПК через USB, 
інтуїтивне програмне забезпечення дозволяє швидко та легко опрацьовувати дані. Крім того, 
додаткове обладнання, таке як зчитувач штрих-коду, зовнішній RFID-зчитувач або портативний 
принтер, може бути підключено до аналізатора Reader Blue®. 
 



 

 
2. Інформація про безпеку 
Цей посібник містить інформацію про попередження та застереження, яких повинен дотримуватися 
користувач, щоб забезпечити безпечну роботу та обслуговування аналізатора Quantum Blue® у 
безпечному стані. 
Зверніть увагу: Якщо аналізатор Quantum Blue® використовується не так, як не визначено 
BÜHLMANN Laboratories AG, передбачений захист може бути порушеним. 
 
 

 
 

 
 
Перш ніж використовувати аналізатор Quantum Blue®, важливо уважно прочитати цей посібник та звернути 
особливу увагу на будь-які поради, що містяться в ньому щодо небезпек, які можуть виникнути внаслідок 
його використання. 
Порада, надана в цьому посібнику, покликана доповнити, але не замінити Стандартні вимоги безпеки, що 
діють у країні користувача. 
 

1.2 Правильне використання 
 

УВАГА/ 
ОБЕРЕЖНО 
 

 
 
 
 
 
 

Неправильне використання аналізатора Quantum 
Blue® може призвести до травм або пошкодження 
приладу.  
Аналізатором Quantum Blue® повинен користуватись 
лише кваліфікований персонал, який пройшов 
відповідну підготовку.  
Обслуговування аналізатора Quantum Blue® повинен 
виконуватися тільки інженерами сервісних служб, які 
пройшли навчання BÜHLMANN Laboratories AG. 

ОБЕРЕЖНО 
 

 
 

Для вашої безпеки не працюйте з приладом без 
вставленої тест-касети. Не відкривайте кришку під час 
вимірювання. Обслуговувати чи розбирати аналізатор 
дозволяється лише уповноваженим особам. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

ОБЕРЕЖНО Не нагрівайте сильно аналізатор Quantum 
Blue®. 

ОБЕРЕЖНО Тримайте аналізатор Quantum Blue® 
подалі від високої вологості та контакту з 
рідинами. 

ОБЕРЕЖНО Тримайте аналізатор Quantum Blue® подалі від 
прямого сонячного випромінювання. 

ОБЕРЕЖНО Термін ОБЕРЕЖНО використовується для 
інформування про ситуації, які можуть призвести до 
пошкодження приладу чи іншого обладнання. 
Деталі про ці обставини наведені у таких віконцях, як 
цей. 

  УВАГА Термін УВАГА використовується для інформування 
про ситуації, які можуть призвести до травмування 
вас чи інших осіб. 
Деталі про ці обставини наведені у таких віконцях, як 
цей. 



 

 
 

 
 

 
 

1.3 Електрична безпека 
 

 
 
 

 
Примітка: Вимкніть аналізатор Quantum Blue®, якщо він не використовується. 

Примітка: Зверніться до свого представника BÜHLMANN Laboratories AG або до місцевого дистриб'ютора 
щодо заміни акумуляторів. 
 
1.4 Небезпечні матеріали 
 

 
 

1.5 Інфекційні речовини 
 

 
 

1.6 Утилізація відходів 
Відходи можуть містити небезпечні хімічні речовини або заразні/ біонебезпечні матеріали, і їх потрібно 
збирати та належним чином утилізувати відповідно до національних, державних та місцевих норм та 

УВАГА Деякі зразки, що використовуються з цим 
аналізатором можуть містити інфекційні агенти. 
Поводьтеся з такими зразками обережно та 
відповідно до необхідних правил безпеки. Завжди 
носіть захисні окуляри, одноразові рукавички та 
відповідне лабораторний одяг. Відповідальна 
особа (наприклад, керівник лабораторії) повинен 
вжити необхідних запобіжних заходів, щоб 
забезпечити безпеку робочого місця, а також те, 
що оператори приладів мають відповідну 
підготовку та не наражаються на небезпечні 
інфекційні агенти. 
Вентиляція та утилізації відходів має відповідати 
всім національним, державним та місцевим 
регламентам та законам з охорони праці. 

УВАГА Вироби, що використовуються з цим аналізатором, 
можуть містити небезпечні речовини. Працюючи з 
хімічними речовинами, завжди носіть відповідний 
лабораторний одяг, одноразові рукавички та захисні 
окуляри. Для отримання додаткової інформації, 
зверніться до відповідного паспорту безпеки 
матеріалів (MSDS) даного виробу. 

ОБЕРЕЖНО Використовуйте лише вказані акумуляторні 
батареї AA! 
 
Не використовуйте лужні батареї! 

ОБЕРЕЖНО Тримайте аналізатор Quantum Blue® подалі від 
сильного електромагнітного випромінювання. 

ОБЕРЕЖНО Металеві поверхні можуть порушувати RFID 
функцію зчитування. 

ОБЕРЕЖНО Візьміть до уваги умови роботи аналізатора Quantum 
Blue®. Якщо аналізатор перебував в умовах з 
підвищеною вологістю або температурою, поза 
межами + 15 ˚C - + 40˚C, то не вмикайте його 
протягом ночі при належних робочих умовах. 



 

законів з охорони праці. 
Про видалення відходів електричного та електронного обладнання (відповідність WEEE) див. Додаток. 
 
1.7 Обслуговування 
Виконайте процедури технічного обслуговування, описані в главі 6. 
 
1.8 Чищення та деконтамінація 
Користувач несе відповідальність за проведення відповідної деконтамінації приладу (згідно інструкцій, 
наданих у розділі «Сервіс та обслуговування», «Очищення», розділ 6.4), якщо небезпечні матеріали 
пролилися на або всередину тримача тест-касети. 
Очистіть зовнішню сторону пристрою зчитування м’яким миючим засобом або 70% спиртовим розчином 
(ізопропанол або етанол). Уникайте використання агресивних розчинників, таких як ацетон. 
 
Примітка: Перш ніж застосовувати будь-який метод очищення чи деконтамінації, за винятком 
рекомендованих у цьому посібнику користувача, проконсультуйтеся з місцевим представником BÜHLMANN 
Laboratories AG або з технічною службою BÜHLMANN Laboratories AG, щоб переконатися, що обладнання 
не буде пошкоджено. 
 
1.9 Символи на етикетці аналізатора Quantum Blue®  
 
 

Символ Місце Опис 
 

 
 

Етикетка на 
звороті 
аналізатора 

Знак відповідності  

 

 
 

Етикетка на 
звороті 
аналізатора 

Медичний вирію для діагностики 
In vitro 

 

 

Етикетка на 
звороті 
аналізатора 

Серійний номер 

 

 
 

Етикетка на 
звороті 
аналізатора 

Виробник 

 

 

Етикетка на 
звороті 
аналізатора 

Дата виробництва 

 

 

Етикетка на 
звороті 
аналізатора 

Директива щодо відпрацьованого 
електричного й електронного 
обладнання (Waste Electrical and 
Electronic Equipment Directive) 

 

 
 

Етикетка на 
звороті 
аналізатора 

Зверніться до інструкцій із 
використання (тобто цього 
посібника користувача) 

 
 
 
 
 



  

 

2 Загальний опис 
 
2.1 Обладнання 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 Програмне забезпечення (ПЗ) 
ПЗ QB Soft для запуску та управління програмою Quantum Blue® Reader, зчитування результатів тестів, їх 
друк, завантаження, управління методами тестування та правами користувача через ПК. 
 

1 Кнопка UP  

 2 Кнопка FORWARD  

 3 Кнопка DOWN  

 4  Кнопка BACK  

 5  Кнопка ENTER та ON/OFF 
 6  Дисплей  

7 
7a 

Тримач тест-касети (Drawer) з 
калібрувальною лункою 

8 Відсік для акумуляторів 

A Місце для розміщення чіп-
карти RFID 

  9   Порт вводу / виводу для принтера, зчитувача 
штрих-коду, розширення USB або 
зовнішнього зчитувача RFID (необов’язково) 

10 Порт вводу / виводу для принтера, зчитувача 
штрих-коду, розширення USB або 
зовнішнього зчитувача RFID (необов’язково) 

 USB-порт для підключення до ПК  11  
 12  Порт живлення 

 
 

  9    10   11   12  

 A 

6 1 7a 7

 4 5 2
 

 3 
 8 



 
 

 
 
 
2.3 Вміст пакування 
 Транспортний кейс 
 Аналізатор Quantum Blue® 
 Компакт-диск із USB-драйверами, мовне оновлення, ПЗ QB Soft та інструкції 
 Акумулятори 
 USB-кабель 
 Блок живлення 
 Комплект адаптерів для живлення 
 
 

3 Встановлення 
 
3.1 Вимоги 

4.1.1 Місце 
Аналізатор Quantum Blue® повинен знаходитись на столі або стабільній поверхні з достатньою кількістю 
навколишнього простору, щоб легко вставити тест-касети або відключити прилад. У разі надзвичайних 
ситуацій або при анормальних робочих умовах треба забезпечити в будь-який час достатньо місця, щоб 
можна було легко відключити прилад. 

Аналізатор Quantum Blue® - це дуже чутливий і точний оптичний прилад. На результат можуть впливати 
вібрації (наприклад, якщо прилад використовується поблизу вібраційних машин). Пристрій необхідно 
використовувати на стійкій і рівній поверхні. 

Аналізатор Quantum Blue® має внутрішню корекцію для нормального рівня навколишнього світла, але 
дуже інтенсивне світло, що потрапляє у порт тест-касети (тримача), може спричинити серйозні перешкоди 
при вимірюванні, і його слід уникати. 
 
4.1.2 Середовище 
Якщо ви плануєте використовувати аналізатор Quantum Blue® у робочих умовах, де можливе накопичення 
бруду, вам потрібно буде регулярно чистити прилад. Для чищення використовуйте вологу серветку. Для 
більш стійких плям також можна очистити поверхню серветкою, змоченою в м'якому миючому засобі, або 
70%-им спиртовим розчином (ізопропанолом або етанолом). Уникайте використання агресивних 
розчинників, таких як ацетон тощо. 
 
4.1.3 Температура середовища 
Використання аналізатора Quantum Blue® у середовищах, де можливе велика температурна зміна, може 
призвести до відхилення значень вимірювань від реальних. Будь ласка, врахуйте умови навколишнього 
середовища у разі усунення несправностей (див. Главу 7). 
 
4.1.4 Вимоги до живлення 
Аналізатор Quantum Blue® працює від зовнішнього джерела живлення при 100-240 В постійного струму, 
0,5 А та 50–60 Гц.  
 
Аналізатор Quantum Blue® також може живитись від акумуляторів без зовнішнього джерела живлення. 
Батареї необхідно періодично підзаряджати, підключаючи зовнішнє джерело живлення не менше, ніж 4 
години (повний час зарядки - 14 годин). 
 
4.1.5 Параметри живлення 
 Акумулятор: Вставте три акумуляторні батареї типу AA (лише Ni-MH) у відсік для акумуляторів (див. 
Глави 3.1 та 6.1). Рекомендується регулярно перевіряти стан акумулятора на дисплеї. 
 Зовнішнє джерело живлення: підключіть зовнішній блок живлення до порту живлення (див. 
Розділ 3.1). 
 
4.1.6 Розпакування 



  

Вийміть аналізатор Quantum Blue® із захисного чохла для транспортування і поставте його на стійку і 
вирівняну поверхню. 
 
4.1.7 Підключення аксесуарів (необов'язково) 
 Термопринтер: Підключіть пристрій до відповідного порту вводу / виводу (див. Розділ 3.1). 
 Зовнішній RFID або зчитувач штрих-кодів: Підключіть пристрій до відповідного порту вводу-
виводу (див. Розділ 3.1). 
 
4.2 Мовні налаштування 

4.2.1 Огляд 
Мова за замовчуванням для аналізатора Quantum Blue® - англійська. Мову можна змінити, вибравши одне 
з мовних оновлень на компакт-диску. Зауважте, що на прошивці аналізатора Quantum Blue® одночасно 
може відображатися лише ОДНА мова. 
 
4.2.2 Процедура встановлення 
Підключіть аналізатора Quantum Blue® до свого ПК. Відкрийте (двічі клацніть) Language Updater за 
вибором на компакт-диску та дотримуйтесь інструкцій на екрані ПК. Прошивка буде оновлена на обраній 
мові менше ніж за хвилину. Закінчіть процес оновлення, натиснувши “Exit” у меню Оновлення, а потім 
“Finish” у стартовому меню. Аналізатор Quantum Blue® тепер готовий до використання з обраною вами 
мовою. 
  

5 Робота з аналізатором Quantum Blue®  

5.1 Основні функції 

    Клавіші 

a) Натисніть кнопку ENTER (5) протягом 2 секунд, щоб увімкнути аналізатор Quantum Blue® (див. 
розділ 5.2). 
 
b) Виберіть  у верхній правій частині на будь-якому екрані, щоб повернутися до головного меню за 
допомогою кнопок (1), (2), (3) та / або (4). Потім натисніть кнопку ENTER (5) і з'явиться екран головного 
меню (див. Розділ 5.3). 
 
c) Спеціальна функція (наприклад, «Метод тестування» або «Ідентифікатор пацієнта») вибирається 
за допомогою кнопки ENTER (5). Конкретні параметри (наприклад, „CAL_0“ у функції „Метод тестування“ 
або „Користувач01“ у функції „Ідентифікатор користувача“) вибираються за допомогою кнопок (1) та / або 
(3) та підтверджуються за допомогою кнопки ENTER (5). Для функції "Ідентифікатор пацієнта" 
перемикайте символи за допомогою кнопок (2) та (4) та змінюйте символи за допомогою кнопок (1) та (3). 
 
d) „N“ та „B“ в нижній частині меню дисплея означають: Встановлений блок живлення („N“); стан 
акумулятора („B“). 
 
e) Помилки та інші повідомлення аналізатора (наприклад, "Помилка RFID-2105" або "Ініціалізація 
пам'яті" тощо) відображаються в нижній частині меню дисплея, де зазвичай відображається стан 
акумулятора. У випадках повідомлень про помилки, будь ласка, зверніться до глави 7 (Виправлення 
несправностей).  
 
 
 



 
 

 

f) Натисніть ENTER (5) на 3 секунди, щоб виключити аналізатор Quantum Blue® в будь який час та на 
будь якому екрані. 
 
5.2 Початок роботи та ініціалізація аналізатора 
Щоб увімкнути аналізатор Quantum Blue®, натисніть кнопку ENTER (5) протягом 2 секунд. 
 
Після включення проводиться самотестування, автоматично виконується перевірка детектора, ініціалізація 
двигуна та пам'яті, також перевірка калібрування. 

 
 
 Після успішної перевірки калібрування автоматично зчитується на екрані "Test Selection/Меню Тестів" 
(див. Розділ 5.4). 
 
 
 
 
 
 

 
5.3 Головне меню/Main Menu 
Виберіть  на будь-якому екрані, щоб повернутися до Головного меню/Main Menu. 
 

  
Виберіть режим роботи за допомогою кнопок (1) та (3). Виберіть режим роботи за допомогою кнопки 
ENTER (5). 
Режим сканування тесту/ Scan Test: див. Розділ 5.4 
Режим пам'яті/Memory: див. Розділ 5.5 
Режим налаштування/інформації/Setup/Info: див. Розділ 5.6 
Режим перевірки калібрування Calibration Check: див. Главу 5.7 
 

5.4 Режим сканування тесту/Scan Test Mode 
Після включення аналізатор Quantum Blue® автоматично перемикається на екран «Вибір тесту/Test 
Selection» (див. Розділ 5.4.1) і готовий до вимірювання тестової касети. Якщо "Метод/ Method" та "Номер 
лоту/Lot ID" відповідають короткому найменуванню методу тестування та номеру партії в Інструкції 
застосування та на етикетці вибраної тест-касети, вимірювання можна розпочати негайно натисканням 

кнопки ENTER (5) (налаштування аналізатора за замовчуванням 
знаходиться на “START”). 

Якщо “Метод тестування/Test Method” та/або “Номер лоту/Lot ID” е 
відповідають короткому найменуванню методу тестування та номеру партії 
в Інструкції використання та на етикетці вибраної тест-касети, потримайте 
відповідну RFID-мікросхему кілька секунд у положенні “A” над Quantum 
Blue® (див. також розділ 3.1) і зачекайте, поки будуть показані правильні 
параметри. "Метод тестування/Test Method" також може бути доданий 
вручну (див. Розділ 5.4.1). 

 

 

Main Menu 

SCAN TEST 
MEMORY 

SETUP / INFO 
CALIBRATION CHECK 
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Welcome… 
 

Initializing…Self Test 

BÜHLMANN 
Quantum Blue® 

Reader 

RFID Chip 
Card 



  

5.4.1 Вибір та введення Параметрів тесту/Test Parameters 
 

Метод тестування/Test Method: Виберіть за допомогою кнопок (1) та (3), 
натисніть ENTER (5), виберіть «Метод тестування/Test Method» за допомогою 
кнопок (1) та (3), натисніть ENTER (5) для підтвердження. 

Номер лоту/Lot ID: Змінювати можна лише за допомогою чіп-карти RFID (див. 
розділ 5.4). 

ІД пацієнта/Patient ID: виберіть кнопками (1) та (3), натисніть ENTER (5), 
виберіть цифри/символи за допомогою кнопок (2) та (4), змініть їх за допомогою 
кнопок (1) та (3) та натисніть ENTER (5) для підтвердження. 

 
ІД користувача/User ID: Виберіть клавішами (1)/(3), натисніть ENTER (5), виберіть користувача клавішами 
(1)/(3) та натисніть ENTER (5) для підтвердження. 
До 10 користувачів можна встановити / визначити за допомогою ПЗ QB Soft (див. Посібник користувача QB 
Soft). 
 
5.4.2 Вимірювання тест-касети 

 
 
Натисніть “START” (за допомогою кнопки ENTER (5)) на екрані “Test 
Selection”, і час інкубації відлічується (наприклад, 720 секунд, якщо обрано 
метод випробування “CAL_720”). Цей екран не з’являється, якщо обраний 
метод тестування без автоматичного часу інкубації (наприклад, "CAL_0"). 
Таймер інкубації можна скасувати натисканням кнопки ENTER (5). 

Тест-касета сканується негайно або після закінчення часу інкубації. 

 

 

 
 

5.4.3 Перегляд результатів 
 
Зверніть увагу на результат тесту. Деталі тестових даних та результати 
зберігаються автоматично та можуть бути переглянуті в режимі пам'яті (див. 
Розділ 5.5). 
 
Навігація за допомогою кнопок (1) та (3) між екранами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Натисніть “Next” (з допомогою ENTER (5)), щоб повернутися до «Тестовий вибір/Test Selection» та виміряти 
наступну тест-касету. 
Виберіть "Друк/Print" кнопкою (2) і натисніть ENTER (5) для друку даних тесту, якщо принтер підключений 
та активований (друк результатів тесту можливий також через ПК за допомогою ПЗ QB Soft). 
 
5.5 Режим пам'яті/Memory Mode 
Дані та результати тестів можна переглянути в режимі пам'яті. Зберігається до 80 даних тестів. Виберіть 
набір даних за допомогою кнопок (2) та (4). Навігація за допомогою кнопок (1) та (3) між 4 екранами. Якщо 
досягнуто межі (80) зберігання даних, найстаріші набори даних новішими в хронологічному порядку. 

Вибравши "Друк/Print" та натиснувши ENTER (5), кожен екран може бути роздрукований, якщо принтер 

START Test Selection    

Test Method    CAL_0 
Lot ID 2105 
Patient ID EXAMPLE11 
User ID User01 
B 15:23:12    12.05.12 



 
 

підключений та активований (друк результатів тесту можливий також через ПК за допомогою ПЗ QB Soft). 
Test Method: Коротка назва продукту 
(див. Інструкцію використання - Інструкцію)  
Product ID: Код продукту  (див. Інструкцію)  
Lot ID: Номер партії (лоту)  
Patient ID: Ідентифікаційний номер пацієнта 
 
 
Date/Time: Дата/час тестування  
User ID: Оператор 
Run No.: Загальне число тестів, зроблених аналізатором 
Test Result:  відображений результат (виміряна концентрація аналіту) 
 
 

 
Control Line: Оцінка контрольної лінії  

Test Line: Оцінка тестової лінії 
T/C Ratio: співвідношення між тестовою та контрольною лінією 
Orientation: положення тест-касети  
Valid: результат тесту прийнятний. 
Invalid: Результат неприйнятний, і тест слід повторити. 
Correct: тестова касета вставлена правильно, і результат тесту є прийнятним. 
Incorrect: тестова касета була неправильно вставлена. Поверніть 
касету на 180 °, щоб порт завантаження зразка був направлений вправо і 
скануйте знову. 

 
Control Line: Пікове значення (мілівольт, мВ) та положення (у мм) 
контрольної лінії. 
Test Line: Пікове значення (в мВ) та положення (у мм) тестової лінії. 
T/C Ratio: співвідношення між тестовою та контрольною лінією та 
положенням (у мм) тестової лінії. 
Orientation: Якщо пікове значення (в мВ) говорить "̴" або нижче "200 мВ", 
тестова касета була вставлена правильно; якщо пікове значення зчитується 
вище «200 мВ», тестова касета була вставлена неправильно, її слід 
повернути на 180 ° та сканувати знову. 
 
Якщо буде досягнуто обмеження 80 збережених даних, з’явиться 
повідомлення, як показано зліва. Якщо ви хочете зберегти результати, набори 
даних можна зберігати за допомогою ПЗ QBSoft (детальну інформацію див. в 
інструкції ПЗ QB). Якщо набори даних не зберігаються та зберігаються за 
допомогою ПЗ QB Soft, найстаріші набори даних заміняються новітніми в 
хронологічному порядку. Як показано зліва, повідомлення відображається до 
тих пір, поки найменша частина даних не буде видалена за допомогою ПЗ QB 
Soft і не відновиться об’єм пам'яті. 

 
5.6 Режим налаштування/інформації/Setup/Info Mode 
Деякі параметри системи, такі як дата, час, режим передачі даних тощо, можна встановити та змінити в 
меню налаштування (2 екрани, стор. 1/4 та 2/4). Інформацію про аналізатор Quantum Blue® та версію 
прошивки можна знайти на екрані стор. 3/4. Контактні дані виробника можна знайти на екрані стор. 4/4. 
Навігація за допомогою кнопок (2) та (4) між 4 екранами. Виберіть параметр за допомогою кнопок (1) та 
(3), натисніть ENTER (5), виберіть за допомогою кнопок (1) та (3) та натисніть ENTER (5) для 
підтвердження вибору. 

 
Date: Встановіть дату DD.MM.YYYY 
Time: Встановіть час HH:MM:SS Time Mode: Встановіть 24h/12am/pm

(Рекомендовано 24h 
для оптимальної роботи) 
Power-off after (тільки у режимі акумулятора): 
автоматичне вимкнення, якщо взаємодія з 
користувачем або процес не запущено. 
Встановити між 1 і 60 хв. 

Print Test No. 5/25 X 
Test Method    CAL_0 
Product ID LF‐CAL 
Lot ID 2105 
Patient ID EXAMPLE11 
B 15:23:12    12.05.12 

Print Test No. 5/25 X 
Date/Time 12.05.12 13:54:27 
User ID XYZ 
Run No. 243 
Test Result 123 µg/g 
B 15:23:12 12.05.12 

Print Test No. 5/25 X
Control Line: VALID 
Test Line: VALID 
T/C Ratio: VALID 
Orientation: CORRECT 
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Print Test No. 5/25 

Control Line: 
Test Line: T/C 
Ratio: 
Orientation: 
B 15:23:12 

1401 mV 
775 mV 
0.553 
65 mV 

12.05.12 

X
43 
51 
51 

47 

Message from Memory 

Memory full !! 
Stored Results will be 

overwritten ! 
OK 
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Background Light:  Встановіть on/off 
Data Transfer by*): Виберіть Rfid_intern, 
Rfid_extern, Barcode, Keyboard, None 
Keyboard Signal: Встановіть on/off 
 

*) Цей аналізатор Quantum Blue® містить внутрішній зчитувач RFID (отже, за замовчуванням встановлено 
"Rfid_intern"). Також може використовуватися зовнішній зчитувач RFID ("Rfid_extern"), передача даних за 
допомогою зчитувача штрих-коду ("Barcode") або через клавіатуру ("Keyboard") не підтримується 
поточною версією ПЗ 2.2.17. 

  
 

5.7 Режим Перевірки калібрування/Calibration Check Mode 
Щоразу при включенні аналізатора Quantum Blue® під час ініціалізації відбувається автоматична 
перевірка калібрування. Ручну перевірку калібрування можна проводити кожен раз під час роботи 
зчитувача в режимі перевірки калібрування/Calibration Check Mode. 
 

Закрийте тримувач тест-касети (висувний елемент) і починайте перевірку 
калібрування, натиснувши кнопку ENTER (5). 
 
 
 
 
 

Буде відсканована калібрувальна мітка/Calibration Spot  (див. № 7а, глава 3.1). 
 
Різниця в межах ± 5% від еталонного значення є прийнятною («ОК») 
вбудованим ПЗ Quantum Blue®. 
Якщо різниця вимірюваного значення перевищує ±5% від еталонного 
значення, відображається результат "NotOK". У такому випадку сканування 
тест-касети все ще можливе, але тестові дані не приймаються, і 
відображатиметься "INVALID" на екрані результатів у режимі сканування 
тесту/Scan Test (див. Розділ 5.4.3). Будь ласка, зверніться до усунення 
несправностей (див. Главу 7) для отримання додаткової інформації, якщо 
перевірка калібрування містить "NotOK" або "No calibration". 

 

6 Обслуговування 
Цей розділ призначений для кваліфікованих користувачів, які пройшли навчання з технічного 
обслуговування. Інструкція повинна надавати користувачеві необхідну інформацію для правильного 
обслуговування та догляду за аналізатором Quantum Blue®. 
6.1 Заміна акумуляторів 
 
 
 
 
 
 
 

Setup / Info p. 4/4 X
BÜHLMANN Laboratories AG 
Schönenbuch/Switzerland 

www.buhlmannlabs.ch/ 
contact/localdistributors 
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Setup / Info    p. 3/4 X 
Device Quantum Blue® 
Device ID ESLF35‐MB‐4501  
FW Vers.  V 2.2.17 2012.11.15 
Serial No. 1011 

B 15:23:12    12.05.12 

Setup / Info    p. 2/4 X 
Background Light   On 
Data Transfer by Rfid_intern 
Keyboard Signal On 
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Calibration Check X 

CLOSE DRAWER 
 

Start 
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Test Measurement 

Measurement active… 
Please wait 

B 15:23:12    12.05.12 

Calibration Check 

Result: OK 
Reference Value:    875.0mV 
Measured Value:    856.9mV 

Main Menu 
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Для заміни акумуляторів: відкрийте кришку батарейного відсіку (№ 8 у розділі 3.1) плоским інструментом 
(наприклад, викруткою або монетою), вставте батареї та переконайтесь, що батареї розміщені у 
правильній орієнтації (див. Рисунок) . 

Виробник Тип необхідної батареї Ємність 

Varta Rechargeable Power 
Accu / 2700 mAh 

2700 mAh 

Sanyo Twicell HR-3U-4BP 2700 mAh 

Ansmann Professional HR6 AA No. 
5035212 

2850 mAh 

Panasonic RECHARGE ACCU 
P6P/4B HR6 AA 

2600 mAh 

Duracell Supreme HR6 Mignon 
AA No.75020290 

2600 mAh 

Energizer Energizer NH15-AA 2500 
mAh HR6 AA 

2500 mAh 

Примітка: 
 Використовуйте лише вказані акумуляторні батареї AA 
 Використовуйте тільки нікель-металогідридні (Ni-MH) акумулятори 
 Ніколи не використовуйте лужні батареї! 
 
6.2 Зарядка акумуляторів 
Контроль процесу заряду здійснюється інтегрованим мікроконтролером аналізатора Quantum Blue®. Для 
підзарядки акумуляторів потрібно увімкнути Quantum Blue®. Якщо аналізатор Quantum Blue® вимкнено, він 
не вмикає внутрішній зарядний пристрій та не готовий до заряджання акумуляторів. 
 
6.3 Калібрування приладу 
Аналізатор Quantum Blue® - це дуже чутливий оптичний прилад для кількісних вимірювань. Якщо прилад 
відображає "NotOK" навіть після декількох вимірювань калібрування та очищення Калібрувальної точки 
(див. № 7a в розділі 3.1), аналізатор Quantum Blue® вимагає повторного калібрування. У цьому випадку 
зверніться до місцевого представника BÜHLMANN Laboratories AG або інженерів BÜHLMANN Laboratories 
AG. 
Зверніть увагу, що досліджуваний вихідний сигнал може змінюватися через наступні причини: 
 Забруднення оптичних частин 
 Електронні перешкоди 
 Екстремальні зміни температури 
 Механічні рухи під час вимірювання. 
 
6.4 Чищення 
Якщо ви використовуєте аналізатор Quantum Blue® в робочій зоні, де можливий підвищений рівень 
забруднення, слід регулярно чистити прилад. Для очищення пристрою використовуйте вологу серветку. 
Якщо забруднення є стійким, також можна протерти поверхню пристрою ганчіркою, змоченою м'яким 
миючим засобом або 70%-м спиртовим розчином (ізопропанолом або етанолом). Не використовуйте 
агресивні миючі засоби, такі як ацетон тощо. Якщо всередину пристрою потрапило забруднення, 
зверніться до місцевого представника BÜHLMANN Laboratories AG або до інженерів BÜHLMANN 
Laboratories AG. 
 

6.5 Контакти сервісної служби 
Для отримання додаткової інформації та підтримки зверніться до місцевого представника компанії 
BÜHLMANN Laboratories AG або виробника: 
 
BÜHLMANN Laboratories AG 

Baselstrasse 55, 4124 Schönenbuch, Switzerland  



 

+41-61 487 12 12  

support@buhlmannlabs.ch www.buhlmannlabs.ch 

 
7. Виправлення несправностей 

Несправність Після включення аналізатора Quantum Blue® дисплей 
залишається вимкненим. 

Причина Кнопка POWER ON не була натиснута досить довго. 

Вирішення Натисніть ENTER (5) на клавіатурі більше 2 секунд. 

Причина Батареї розряджені. 

Вирішення Заряджайте акумулятори, підключаючи зовнішні 
джерела живлення або замінити. 

Причина Активовано режим «Оновлення програмного 
забезпечення/Software Upgrade». 

Вирішення Натисніть кнопку FORWARD (2), аналізатор Quantum 
Blue® переходить у режим «Turn Off». Тепер прилад 
можна знову включити. 

Причина Датчик внутрішньої температури несправний. 

Вирішення Зверніться до місцевого представника BÜHLMANN 
Laboratories AG. 

Несправність Аналізатор Quantum Blue® заблокований, і жодне з 
перерахованих вище рішень не допомогло. 

Причина У більшості випадків внутрішня проблема ПЗ або 
проблема ПЗ невідомого походження. 

Вирішення Відключіть аналізатор Quantum Blue® від живлення, 
відкрийте батарейний відсік (№ 7, глава 3.1) і знову 
закрийте його. Увімкніть аналізатор Quantum Blue®, 
натиснувши кнопку ENTER (5) протягом 2 секунд. 

Несправність Дата та час невірні після включення аналізатора 
Quantum Blue®. 

Причина Дата / час не збереглися 

Вирішення Повторно введіть дату та час у режимі «Налаштування 
/ Інформація» (див. Розділ 5.6). 

Причина Внутрішня резервна батарея розряджена. 

Вирішення Зверніться до місцевого представника BÜHLMANN 
Laboratories AG. 

Несправність Блок живлення підключений до мережі, але 
акумуляторні батареї не можна заряджати. 

Причина Контроль процесу заряду здійснюється інтегрованим 
мікроконтролером приладу. Якщо програвач Quantum 
Blue® Reader вимкнено, зчитувач не готовий до 
використання та не вмикає внутрішній зарядний 
пристрій. 

Вирішення Увімкніть зчитувач Quantum Blue® і перевірте 
зовнішній блок живлення. 

Несправність Калібрування некоректне (“NotOK” або “No calibration”). 

Причина Можливо, сталася помилка під час ініціалізації або під 
час роботи аналізатора Quantum Blue®. 

Вирішення Вимкніть та перезапустіть аналізатор Quantum Blue®. 
Якщо проблема не зникає, зверніться до наступних 
причин / рішень. 

Причина Калібрувальна мітка (№ 7а, глава 3.1) забруднена 
пилом або брудом. 



 

Вирішення Ретельно очистіть калібрувальну мітку (№ 7а, глава 
3.1) м'якою тканиною. Уникайте будь-яких подряпин 
поверхні. Повторіть перевірку калібрування. 

Причина Оптичний прилад забруднений або несправний. 

Вирішення Зверніться до місцевого представника BÜHLMANN 
Laboratories AG. 

Несправність RFID чіп-карта не розпізнається і не зчитується. 

Причина Внутрішній зчитувач RFID не активований. 

Вирішення Активуйте внутрішній RFID-зчитувач у режимі 
"Налаштування / Інформація", вибравши "Rfid_intern" 
(див. Розділ 5.6). 

Причина RFID-чіп-карта неправильно розміщена на зчитувачі 
Quantum Blue®. 

Вирішення Утримуйте RFID-чіп-карту в правильному положенні 
над Quantum Blue® (див. Розділ 3.1, “A”) та / або 
переміщуйте її обережно та повільно навколо 
положення “A”. 

Причина RFID чіп-карта несправна. 

Вирішення Замовте нову чіп-карту RFID для того ж продукту та 
партії у вашого місцевого представника BÜHLMANN 
Laboratories AG. 

Несправність RFID-чіп-карта неправильно зчитана та / або зчитувач 
Quantum Blue® відображає повідомлення про помилку 
(наприклад, «Помилка RFID -2105» або «Помилка 
RFID -10706»). 

Причина Чип-карта RFID не була розміщена досить довго в 
положенні "А" над зчитувачем Quantum Blue®. 

Вирішення RFID- чіп-карта повинна бути розміщена щонайменше 
на 3 секунди в положенні «A» над зчитувачем Quantum 
Blue® (див. Главу 3.1, «A»), поки не пролунає короткий 
«сигнал підтвердження». Якщо повідомлення про 
помилку зберігається, зверніть увагу на код його 
помилки та зверніться до місцевого представника 
BÜHLMANN Laboratories AG.  

Причина Використовувана RFID-карта не містить правильної 
інформації для відповідного тесту «Метод 
тестування», що підлягає вимірюванню. 

Вирішення Виберіть правильний "Метод тестування" у меню 
"Вибір тесту" для відповідного тесту, який потрібно 
виміряти. 

Причина Використовувана RFID- чіп-карта не містить 
правильної інформації для відповідного тесту «Метод 
тестування», що підлягає вимірюванню.  

Вирішення Використовуйте правильну RFID-чіп-карту для 
відповідного тесту «Метод тестування», який потрібно 
виміряти. 

Причина Зчитувач Quantum Blue® відображає повідомлення про 
помилку, відмінне від „Помилка RFID -2105”. 

Вирішення Вимкніть зчитувач Quantum Blue® Reader, потримайте 
чип-карту RFID принаймні 3 секунди у положенні "A" на 
Quantum Blue® Reader (див. Главу 3.1, "A"), поки не 
пролунає короткий "сигнал підтвердження". 

 Якщо повідомлення про помилку зберігається, зверніть 
увагу на код його помилки та зверніться до місцевого 
представника BÜHLMANN Laboratories AG. 

Причина RFID-карта несправна. 

Вирішення Зверніться до місцевого представника BÜHLMANN 
Laboratories AG. 



 

Причина У рідкісних випадках, коли використовується зовнішній 
RFID-зчитувач, його не можна підключити до одного з 
портів вводу-виводу (№ 9/10, глава 3.1). 

Вирішення Правильно підключіть зчитувач RFID до одного з 
портів вводу / виводу (№ 9/10, глава 3.1). 

Причина Зчитувач Quantum Blue® відображає невідоме 
повідомлення про помилку. 

Вирішення Вимкніть і знову ввімкніть прилад Quantum Blue® та 
встановіть RFID-чіп-карту правильно та принаймні на 3 
секунди в положенні “A” над приладом (див. Розділ 3.1, 
“A”), поки не пролунає короткий сигнал про 
підтвердження. Якщо повідомлення про помилку 
зберігається, зверніть увагу на код його помилки та 
зверніться до місцевого представника BÜHLMANN 
Laboratories AG. 

Несправність Аналізатор Quantum Blue® Reader заблокований або 
відображає повідомлення про помилку на будь-якій 
сторінці. 

Причина Заряд акумулятора низький або батареї розрядились. 

Вирішення Вимкніть аналізатор Quantum Blue®, підключіть блок 
живлення та знову увімкніть його. Заряджайте 
акумулятори, підключаючи зовнішні джерела живлення 
або замініть. 

Причина Невідомі помилки. 

Вирішення Вимкніть аналізатор Quantum Blue® і ввімкніть його 
знову. Якщо повідомлення про помилку зберігається, 
зверніть увагу на код повідомлення про помилку 
(наприклад, "Помилка -10001") та зверніться до 
місцевого представника BÜHLMANN Laboratories AG. 

Несправність Аналізатор Quantum Blue® відображає результат тесту 
“INVALID”. 

Причина Контрольна Лінія на вимірюваній тест-касеті занадто 
слабка або відсутня. 

Вирішення Знову повторно випробуйте тестовий зразок, 
використовуючи свіжу тест-касету. 

Причина Випробувальна касета неправильно розміщена в 
тримачі тест-касети (№ 7, глава 3.1). 

Вирішення Поверніть випробувальну касету на 180 °, поставте її 
назад у тримач тест-касети (№ 7, глава 3.1), щоб порт 
завантаження тест-касети знаходився праворуч, і 
скануйте тестову касету ще раз. 

Причина Калібрування аналізатора Quantum Blue® виходить за 
межі діапазону (“NotOK”). 

Вирішення Див. Вище "Калібрування не коректне". 

Несправність Аналізатор Quantum Blue® відображає “Повна пам'ять 
!! Збережені результати будуть перезаписані! " 

Причина Досягнуто ємності пам'яті приладу. 

Вирішення Будь ласка, зверніться до розділу 5.5 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

8 Технічні характеристики 
BÜHLMANN Laboratories AG залишає за собою право змінювати технічні характеристики в будь-який час. 
 
8.1 Умови середовища 

8.1.1 Умови експлуатації 
 

Зовнішнє джерело 
живлення: 

Вхід: 100 – 240ВAC, 0.5A, 50 – 60Гц Вихід: 
12ВDC, 1.25A 

Quantum Blue® Номінальний вхід: 12ВDC, 1.25A 

Акумулятори Батареї акумуляторні 3x 1.2VDC AA Ni-MH 
(детальніше див. Розділ 6.1) 

Частота зчитувача RFID 13.56 МГц 

Максимальна напруга поля 
зчитувача RFID 

≤ 42 дБµА / м (≤ 94 дБмВ / м) при 10 м 
Відповідність EN 300 330-1  

Клас ризику III 

Температура середовища +15°C to +40°C (температура повітря) 

Відносна вологість ≤ 70% (без конденсації) 

Висота Up to до 2000 м (6500 футів.) 

Тиск повітря 700 – 1060 гПА 

Місце експлуатації Тільки для використання у приміщеннях 

Ступінь забруднення 2 

Захист від напруги IP21 
 

8.1.2 Умови транспортування 
 

Температура 
середовища 

–20°C to +50°C 

Відносна вологість ≤ 70% 

Тиск повітря 300 – 1060 гПа 
 
8.1.3 Умови зберігання 
 

Температура середовища -20°C to +50°C 
Відносна вологість ≤ 70% 
Тиск повітря 300 – 1060 гПа 

 
8.1.4 Розміри і вага 
 

Розміри Висота: 46 мм 
Ширина: 178 мм 
Глибина: 165 мм 

Вага Прибл. 620 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 Гарантія та Сервісне обслуговування 

Для запитів щодо товарів та послуг звертайтесь: BÜHLMANN Laboratories AG 
Baselstrasse 55 

4124 Schönenbuch, Switzerland 
Phone:   +41 61 487 12 12 

Fax:       +41 61 487 12 34 
Email: support@buhlmannlabs.ch www.buhlmannlabs.ch 

 
Сервіс для клієнтів та продуктів доступний у звичайний офісний час (з понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 
17:00 EMDT). 
 
9.1 Гарантія 
На апаратні та програмні продукти поширюється 12-місячна гарантія виробника. Що стосується вживаного 
обладнання, відповідальність за несправності та гарантія не надається. 
Місцем виконання цієї гарантії є сайт компанії, зазначений вище. Продукція постачається на умовах FOB. 
Якщо замовник або бізнес-партнер повідомляє BÜHLMANN Laboratories AG про те, що продукція є 
бракованою, BÜHLMANN Laboratories AG може вимагати повернення бракованих виробів BÜHLMANN 
Laboratories AG для ремонту (переробки або заміни) за рахунок коштів та можливостей BÜHLMANN 
Laboratories AG. 
 

9.2 Обов'язки Користувача 
Якщо інструкції, надані BÜHLMANN Laboratories AG щодо зберігання, встановлення та поводження з 
продуктами, не дотримані, або якщо внесені зміни до виробу, замінені деталі або використані продукти, які 
не відповідають оригінальним технічним умовам, будь-які Гарантійні права втрачаються, якщо клієнт або 
бізнес-партнер не можуть спростувати те, що лише будь-яка з цих обставин спричинила недолік. Про 
дефекти, неправильні поставки, кількість чи транспортні пошкодження необхідно негайно повідомити 
замовника або представника BÜHLMANN Laboratories AG у письмовій формі або факсом (у разі виявлення 
дефектів негайно), або протягом двох тижнів після доставки продуктів до місця призначення, чітко 
описуючи дефект; для цього необхідно, щоб замовник або представник належним чином виконували свої 
зобов’язання щодо розслідування та повідомлення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток 
 
Директива щодо відпрацьованого електричного й електронного обладнання 
(WEEE) 
Цей розділ надає інформацію про утилізацію відходів електричного та електронного обладнання 
користувачами в Європейському Союзі. 

Європейська Директива 2002/96 / ЄС про WEEE вимагає належної утилізації електричного та електронного 
обладнання після закінчення терміну його експлуатації. Символ перекресленого бака на колесах (див. 
Нижче) вказує на те, що цей виріб не слід скидати з іншими відходами; його слід доставити до 
затвердженого місця або до призначеного пункту збору для переробки відповідно до місцевого 
законодавства. Роздільне збирання та переробка відходів електронного обладнання під час утилізації 
сприяє збереженню природних ресурсів та забезпечує переробку виробу таким чином, що захищає 
здоров'я людини та навколишнє середовище. 
 

 
 
BÜHLMANN Laboratories AG бере на себе відповідальність відповідно до конкретних вимог щодо 
утилізації WEEE, і, коли BÜHLMANN Laboratories AG постачає замінений виріб, забезпечує безкоштовну 
переробку свого електронного обладнання, позначеного WEEE в Європі. Якщо замінений продукт не 
купується у BÜHLMANN Laboratories AG, за додаткову плату може бути надана утилізація. Щоб 
переробити електронне обладнання, зверніться до місцевого представника BÜHLMANN Laboratories AG 
для отримання необхідної форми повернення. Після подання форми до вас звернеться компанія 
BÜHLMANN Laboratories AG або з проханням отримати подальшу інформацію щодо планування збору 
електронних відходів або надати вам індивідуальну пропозицію. 
 



 

Виробник: 
BÜHLMANN Laboratories AG 
Baselstrasse 55 
4124 Schönenbuch Switzerland 
Phone +41 61 487 12 12 
Fax orders+41 61 487 12 99 
support@buhlmannlabs.ch 

www.buhlmannlabs.ch 
 

 
 
 
Продукція BÜHLMANN виготовлені із застосуванням стандартів якості системі управління якістю згідно ISO 
9001 та ISO 13485. 
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Уповноважений представник виробника 
в Україні:  
ТОВ «ВСМ «УКРАЇНА.»,  
м. Івано‐Франківськ 76014,  
площа Європейська 5/2,  
тел.: +38 (050) 887 44 50,  
+38 (097) 887 44 50, info@bcmukraine.com.ua, 
www.bcmukraine.com.ua 


