Lumitester Smart

เกี่ยวกับ Lumitester Smart
วัดค่า!

ใช้งานง่าย







เปดเครื่อง (กดคาง)

เสียบแทงสวอพ

กด START

แอปพลิเคชั่นพร้อมใช้ "Lumitester"
เริ่ม!

ใครก็สามารถเริ่มจัดการสุขอนามัยได้ทันที

ชวยในการตั้งคาเปาหมายการตรวจวัดตามประเภทของอุตสาหกรรม
ลิสตของเปาหมายที่
แนะนำใหตรวจในครัว

Kitchen

คู่มือการใช้
ขอบคุณที่เลือกใชสินคาของเรา
ผูใชควรไดอานคูมือการใชฉบับนี้อยางละเอียดเพื่อใหสามารถใชงาน
เครื่องไดอยางถูกตองและปลอดภัย

Hand

Hand2

เลือก!
choice!

Hand3

เลือกจุดที่ตรวจ แลวเริ่มอาน
คาดวยแอปพลิเคชั่น

Result

kitchen knife
Test date : 2019.01.23.09:00
Measurer : User Name
Bench mark value 1 (Pass) 200
Bench mark value 2 (Caution) 400

Pass

แจงผลการตรวจ และ
ผล ผาน/ตก แบบ
เขาใจงาย

แสดงผล!

แผนผังการใช้งาน

อ่านผลการตรวจได้ง่าย
kitchen knife

Start

เตรียมอุปกรณ์

Kitchen
Hand

เปดฝาครอบแลวใส
แบตเตอรรี่

Pass
Hand2

มีกราฟเสนแสดงแนวโนมที่เกิดขึ้นของ
ประวัติการตรวจครั้งที่ผานๆมาจนถึงปจจุบัน

Hand3

สามารถติดตั้งและใชงาน ทั้งแอปพลิเคชั่น
และซอฟตแวรในคอมพิวเตอรอยางงายดาย
User ID

การตรวจสวอพ

Pass rate

Factory A

Factory B

Pass rate (Factory E)

kitchen knife

Start

Factory C

Factory D

Pass

Factory E

เห็นภาพสัดสวนของผลตรวจวา 'ผาน'
ไดชัดเจนเขาใจงาย

ปลอดภัย

สวอพ

สามารถจัดการขอมูลทั้ง คาที่ได เวลาที่ตรวจ
ที่ไหน ใครตรวจ

เสียบแทงสวอพลงเครื่อง

สิ่งที่ ได้ ในชุดอุปกรณ์

เก็บข้อมูลใน cloud

สายคลองเครื่อง
1 เสน

เก็บขอมูลใน cloud ไมตองกังวล
แมอุปกรณแสดงผล จะทำงานผิด
ปกติ

สามารถดาวนโหลดขอมูลจาก
cloud มาดูผลใน
อุปกรณแสดงผลตางๆไดหลาย
ประเภท

สามารถสรางกลุมผูใชงาน เพื่อ
แชรขอมูลใหกัน แมอยูในพื้นที่
หางไกล

เริ่มตรวจวัดคา

เครื่อง Smart
1 เครื่อง

แบตเตอรรี่ AA 2 กอน
(ใชเพื่อเช็คการใชงาน)

สาย USB 1 เสน แปรงทำความสะอาด 3 ชิ้น

คูมือการใชฉบับยอ
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1

1-2. หน้าจอแสดงผล

ชื่อและฟังก์ชั่น

1-1. ตัวเครื่อง

ลำดับของขอมูลที่บันทึกไว

ปุมเปด/ปดเครื่อง

ชองตรวจ

หนาจอ
ชองเสียบสาย USB
ฝาปดชองตรวจ

สวนสัมผัสเพื่อ
สั่งการ

ขาตั้ง

3

สวนแสดงวา Bluetooth เปดอยู
การแจงเตือนจากฝาครอบชองตรวจ

สวนแสดงการเชื่อมตอ
สวนแสดงการสื่อสารกับอุปกรณอื่น
สวนแสดงการ
ใชการชดเชยอุณหภูมิ



สวนแสดงระดับของ Battery




456789

คาการเรืองแสงที่ตรวจวัดได


สวนแสดงความผิดพลาดเมื่อใชการชดเชยอุณหภูมิ

สวนแสดงการสื่อสารกับ
อุปกรณอื่น
สวนแสดงการเชื่อมตอ

สวนแสดงการสื่อสารกับ smart phone หรือ tablet และ/หรือ
คอมพิวเตอร

สวนแสดงวา Bluetooth เปดอยู
สวนแสดงระดับของ Battery

สวนแสดงวา Bluetooth เปดอยู
สวนแสดงระดับของ Battery สวนแสดงระดับของ Battery
ที่เหลืออยู
Full

สวนแสดงการเชื่อมตอกับ smart
phone หรือ tablet และ/หรือ
คอมพิวเตอร

Target
ภาพประกอบ

Bluetooth

USB

High
Medium
Low battery

ฝาครอบแบตเตอรรี่

หนาจอ

หนาจอแสดงผลการวัด, โหมด ฯลฯ ดูรายละเอียดที่ 1-2.
หนวยที่แสดง หนา 4

สวนสัมผัสเพื่อสั่งการ

สวนสัมผัสเพื่อสั่งการตรวจ หรือตั้งคา

ปุมเปด/ปดเครื่อง

เปด/ปด เครื่อง และ เปลี่ยนหนาจอเปนการตั้งคา

ขาตั้ง

ใชเพื่อตั้งเครื่อง

ชองตรวจ

ชองที่ใสแทงสวอพเพื่อตรวจการเรืองแสง

ชองเสียบสาย USB

สายเชื่อมตอ USB ใชสำหรับเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

ฝาปดชองตรวจ

ฝาที่ครอบปดชองตรวจ

ฝาครอบแบตเตอรรี่

ฝาครอบชองใสแบตเตอรรี่ และปุมเปด/ปด Bluetooth

ภาพประกอบ

คาการเรืองแสงที่ตรวจวัดได

คาการเรืองแสงที่ตรวจวัดไดมากที่สุด 6 หลัก

ลำดับของขอมูลที่บันทึกไว
สวนแสดงการ
ใชการชดเชยอุณหภูมิ

ลำดับของขอมูลที่บันทึกไวมีสูงสุด 4หลัก
สวนแสดงการใชการชดเชยอุณหภูมิวาเปดทำงานอยู

สวนแสดงความผิดพลาดเมื่อ
ใชการชดเชยอุณหภูมิ

เมื่อโหมดการชดเชยอุณหภูมิเปดอยู แลวอุณหภูมิสูงกวา 40°C จะ
ขึ้นวา "E047" แตถาอุณหภูมิต่ำกวา 10°C จะขึ้นวา "E048" แต
หากปดโหมดชดเชยอุณหภูมิจะขึ้นวาแลวมีความผิดปกติ จะขึ้น
เปน "E"

การแจงเตือนจาก
ฝาครอบชองตรวจ

การแจงเตือนวาจะตองปดฝาครอบชองตรวจหรือนำแทงสวอพ
ออกมา
ภาพประกอบ

คำแนะนำ

ใสแทงสวอพ หรือปดฝาครอบชองตรวจ
นำแทงสวอพออก
4

1-3. ปุ่มต่างๆ

2
●

ปุ่มเปิด/ปิด (ด้านข้าง)

ปุมเปด/ปด เครื่อง หรือเปลี่ยนหนาจอไป
ใชการตั้งคาตัวเครื่อง
ปุ่ม START

การใช้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม
เครื่องนี้ไดถูกออกแบบมาเพื่อใชสำหรับทดสอบ ATP ดวยการสวอพ ไมควรใชเครื่องเพื่อจุดประสงคอื่นๆ
กรุณาอานวิธีการใชเครื่องอยางละเอียด
กรุณาอานสวนนี้อยางละเอียดกอนการใชงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางถูกตอง คำเตือนตางๆใน
รายการเหลานี้ มีเพื่อแสดงใหเห็นปญหาสำคัญดานความปลอดภัยตางๆ รวมถึงความผิดพลาดและความผิด
ปกติของเครื่องที่อาจเกิดขึ้นได
คำเตือน

สิ่งที่ทำแลวอาจจะทำใหเครื่องเสียหายได

ห้าม

แสดงถึงสิ่งที่ "หาม" ทำกับเครื่อง
คำเตือน

ใชสั่งการตรวจวัดการเรืองแสดงและ
กำหนดคา input ตางๆ
ปุ่มขึ้น - ลง

ใหในการเลื่อนดูคาที่เคยตรวจไว หรือสิ่ง
ที่ตองการตั้งคา

หากตองการตั้งคาความไวของปุม START, ปุมขึ้น-ลง สามารถดูวิธีการไดที่ "5-4. Switch
Sensitivity" (->หนา 29)
คำเตือน
• ปุม START, ปุมขึ้น-ลง เปนปุมแบบสัมผัสโดยใชไฟฟาสถิต จึงอาจจะไมสามารถใชงานไดดีกับมือ

ที่เปยก หรือถุงมือหนาๆได

5

nic
Orga
nt
solve

อยาถอดชิ้นสวนหรือดัดแปลงตัว
เครื่อง เพราะอาจจะทำใหเกิด
ความเสียหายดานไฟฟา ไฟไหม
หรือเครื่องทำงานที่ผิดพลาดได

อยาใหทำใหเครื่องเปยกน้ำหรือ
สัมผัสเครื่องดวยมือเปยก เพราะ
อาจจะทำใหเกิดไฟฟาชอต

อยาใชของแข็งหรือของมีคมถูกับ
หนาจอหรือ สวนสัมผัสเพื่อสั่ง
การเพราะอาจทำใหเครื่องทำงาน
ผิดพลาดได

อยาใชแบตเตอรรี่นอกเหนือจาก
ที่ีกำหนด (แบตเตอรรี่
Alkaline AA หรือ แบตเตอรรี่
ชารตไดแบบ nickel-hydride
ขนาด AA) ซึ่งอาจสรางความ
เสียหาย หรือเครื่องทำงานผิด
พลาด

อยาใชสารละลายอินทรียในการ
ทำความสะอาดเครื่อง เพื่อ
ปองกันการเกิดไฟไหม ไฟฟา
ชอต หรือ เครื่องทำงานผิด
พลาด

นำแบตเตอรรี่ออกจากเครื่องเมื่อ
ไมตองการใชงานเครื่องเปนเวลา
นาน เพราะของเหลวในแบต
เตอรรี่อาจจะรั่วหรือระเบิดได

ไมเก็บเครื่องในที่มีแสงแดดสอง
ตรงๆ ฝุน อุณหภูมิสูง ความชื้น
สูง เพื่อปองกันไฟไหมหรือเครื่อง
ทำงานผิดปกติ

อยาวางเครื่องใกลกับวัตถุที่รอน
(ใกลไฟ ใกลฮีตเตอร หรือ ตาก
แดดจัด อาจจะทำใหไฟไหม ถูก
เผา หรือเครื่องทำงานผิดปกติ
ได
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การใช้อย่างเหมาะสม
อยาออกแรงกดตัวเครื่องขณะตั้ง
ดวยขาตั้งหรือเปดฝาทิ้งไว เพราะ
อาจทำใหขาหัก หรือฝากแตกได

3
อยาทำเครื่องหลนหรือกระแทก
เครื่อง เพราะอาจทำใหเครื่อง
ทำงานผิดปกติ หรือความแมนยำ
ต่ำลง

การตั้งค่า

3-1. เตรียมอุปกรณ์
3-1-1. การติดสายคล้องเครื่อง
ผูกสายคลองเครื่องตามรูปดานลาง

คำเตือนก่อนการตรวจวัด
ตองตั้งเครื่องขึ้นระหวางตรวจวัด
ไมเชนนั้นความแมนยำในการอาน
จะลดลง เนื่องจากน้ำยาไหลออก
จากตำแหนงที่ตรวจวัดหรือรั่วออก
จากกานสวอพ

ระหวางตรวจวัดไมควรเขยา
เครื่อง เพราะอาจทำใหเกิด
Error ขึ้น

นำแทงสวอพออกจากเครื่องทุกครั้งเพื่อปองกันไมใหน้ำยารั่วในชองตรวจวัด

คำเตือน

• อยาแกวงเครื่องดวยสายคลองแรงๆ เพราะอาจทำใหเครื่องทำงานผิดปกติและความแมนยำนอยลง
3-1-2. การใช้ขาตั้ง
กดดานบนของขาตั้ง ขาดานลางจะกางออกดังรูป

อยานำเครื่องไปในที่ที่มีอุณหภูมิแตกตางกันมากๆ อยานำเครื่องไปใกลจุดที่ไดรับลม
จากเครื่องปรับอากาศโดยตรง หากนำเครื่องไปในที่ที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำกวาปกติให
ทิ้งเครื่องไวที่อุณหภูมิหองอยางนอย 30นาทีกอนการใชงาน ไมเชนนั้น การอานคา
อาจจะผิดพลาด

คำเตือนในการเก็บรักษา

เก็บในที่แหงไมใหเกิดหยดน้ำกับเครื่อง
[การทิ้งเครื่อง]
การทิ้งตองเปนไปตามกฎหมายของประเทศผูใชงาน ไมวาจะเปนตัวเครื่องหรืออุปกรณเสริมอื่นๆก็ตาม
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เก็บขาตั้งดวยการพับขาดานลางเก็บกลับที่เดิม
คำเตือน

• อยาถือเครื่องขณะที่ขาตั้งยังกางอยูเพื่อปองกันไมใหขาตั้งหัก
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3-1-3. การเปลี่ยนแบตเตอร์รี่

คำเตือน

การเปิด/ปิด ฝาครอบแบตเตอรรี่

- อยากลับขั้วแบตเตอรรี่
- อยาใชแบตเตอรรี่ที่ตางรุนกัน ผลิตจากโรงงานคนละแหงหรือแบตเตอรรี่เกา-ใหม มาใชรวมกัน
- อยาใชแบตเตอรรี่ที่หมดอายุ
- ปฎิบัติตามคูมือการใชแบตเตอรรี่
- แบตเตอรรี่ถูกใชในการทำงานของนาิกาของเครื่อง หากแบตเตอรรี่หมด หรือถูกนำออกจาก ตัว
เครื่องระหวางที่ยังเปดเครื่องอยู นาิกาอาจจะยอนกลับไปที่เดิม หากเหตุการณนี้เกิดขึ้น ใหปรับตั้ง
นาิกาใหม
- การทิ้งแบตเตอรรี่จะตองเปนไปตามกฎหมายของประเทศผูใช
- นำแบตเตอรรี่ออกจากเครื่องเมื่อไมตองการใชงานเครื่องเปนเวลานาน เพราะของเหลวในแบตเตอรรี่
อาจจะรั่วหรือระเบิดได

 1 กดที่คำวา PUSH ใหขาตั้งกางออก
2 กดสวนกลางของฝาครอบแลวเลื่อนฝาลงเพื่อเปดฝาออก

3-1-4. ปุ่ม เปิด/ปิด Bluetooth

ปุมเปด/ปด Bluetooth
ชองใสแบตเตอรรี่
 ปดฝาครอบแบตเตอรรี่กลับที่เดิม
การใส่แบตเตอร์รี่

ใสแบตเตอรรี่ Alkaline AA หรือ แบตเตอรรี่ชารตไดแบบ nickel-hydride ขนาด AA ลงไป 2 กอนตาม
ทิศของขั้วที่ถูกตองดังรูป

ชองใสแบตเตอรรี่และ ปุมเปด/ปด Bluetooth อยูใตฝาครอบแบตเตอรรี่ เครื่องใหมจากโรงงานจะ
เลื่อนปุมนี้ไปที่ OFF
ในการเชื่อมตอ Smartphone และ/หรือ tablet จะตองเปดเลื่อนปุม Bluetooth ไปที่ ON
ในการเชื่อมตอ Smartphone และ/หรือtablet วัน,เวลา และเวลาของการตรวจวัด จาก
Smartphone และ/หรือ tablet จะถูกโหลดไปยังเครื่อง Smart โดยอัตโนมัติ
 ถาไมใช Bluetooth ใหเลื่อนปุมไปที่ OFF เมื่อเลื่อนปุมไปที่ OFF ถึงแมหนาจอจะแสดงวาเปด
อยูแตเครื่องจะปดการทำงานของ Bluetooth
OFF

ON

#0004

คำเตือน
การเปลี่ยนแบตเตอร์รี่

เมื่อเครื่องแจงวาแบตเตอรรี่เหลือนอย เครื่องจะปดลงโดย
อัตโนมัติภายในเวลา 5 วินาที
การใสแบตเตอรรี่ใหม
หลังจากนำแบตเตอรรี่เกาออก เครื่องจะนับเวลา 60 วินาที
กรุณาใสแบตเตอรรี่ใหมใหเสร็จภายใน 60 วินาที
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- คลื่นความถี่วิทยุและวิธีการสื่อสารตางๆนั้น มีกฎบังคับใชที่แตกตางกันในแตละประเทศ
บางประเทศการใชอุปกรณไรสายจำเปนตองลงทะเบียนกอนใช สามารถตรวจสอบประเทศ
ที่สามารถใช Bluetooth ไดจากเว็บไซตนี้
http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart
ในประเทศที่ไมมีรายชื่อในรายการนี้ใหปด Bluetooth
- ไมสามารถใชงาน Bluetooth กับเครื่องคอมพิวเตอรได สามารถเชื่อมตอดวยสายเคเบิ้ลที่ใหมาพรอม
กับตัวเครื่อง Smart เทานั้น
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3-2. เตรียมแอปพลิเคชั่นและซอฟต์แวร์

3-2-1. การติดตั้งแอปพลิเคชั่นเพื่อเชื่อมต่อกับ Smartphone/Tablet

การเชื่อมตอกับ smartphone, tablet และ/หรือ คอมพิวเตอร ทำใหสามารถสงขอมูลไปเก็บใน
cloud ได เพื่อใชประเมินผลการตรวจ และนำเสนอเปนกราฟ สามารถดูผลไดจาก smartphone,
tablet และ/หรือ คอมพิวเตอร
การเชื่อ
ื มต่อ smartphone และ tablet

3-2-1. การติดตั้งแอปพลิเคชั่นเพื่อเชื่อมตอกับ Smartphone/Tablet

การติดตั้งแอปพลิเคชั่น

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ (ณ เดือนกันยายน 2018)
รองรับ smartphone และ/หรือ tablet ที่ใชระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต 5.x, หรือ iOS
ตั้งแต 10.x เปนตนไป
Settings

 เปด Bluetooth ใน smartphone หรือ tablet
 ดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น โดยใช QR Code หรือลิงค
https://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/
support/dl/smart

การเชื่อ
ื มต่อกับคอมพิวเตอร์

สามารถใชแอปพลิเคชั่นนี้ไดฟรี

3-2-2. การติดตั้งซอฟตแวร/ไดรฟเวอรของคอมพิวเตอร เพื่อเชื่อมตอ
คอมพิวเตอร
คำเตือน

• อาจมีคาใชจายสำหรับคาธรรมเนียมสำหรับการใชอินเตอรเน็ตในการดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น
สิ่งที่คุณสามารถทำไดในแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร
User ID

Result

เริ่มการเชื่อมต่อ smartphone และ/หรือ tablet กับเครื่ือง Smart

Pass rate

 เปดเครื่องและเปดแอปพลิเคชั่น แลวดำเนินการ
ตามขั้นตอนในแอปพลิเคชั่น

Factory A

Factory B

kitchen knife

Factory C

Factory D

Test date : 2019.01.23.09:00
Measurer : User Name

Pass rate (Factory E)

Pass

Factory E

Bench mark value 1 (Pass) 200
Bench mark value 2 (Caution) 400

Enter your email address
Enter your password

แจงผลการตรวจ และผล ผาน
/ตก แบบเขาใจงาย
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เห็นภาพสัดสวนผลตรวจวา
ผาน/ตก ไดชัดเจนเขาใจงาย

ผลการตรวจวัดสามารถดูได
ทางsmartphone, tablet
และ/หรือ คอมพิวเตอร

Log in

หากทานใชแอปพลิเคชั่นเปนครั้งแรกกรุณาลงทะเบียน
กอน
หากทานมี ID และ รหัสผานแลว ใหเติมลงไปและ
Log in

Forgot password

Sign up

 เปดเครื่อง Smart
ถา Bluetooth ของเครื่อง smartphone และ/หรือ
tablet ของทานยังไมไดเปดใชงาน จะมีการแจงเตือนขึ้น
ที่หนาจอ smartphone และ/หรือ tablet ของทานให
เปด Bluetooth
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Connect Lumitester
Select the Lumitester to connect. If the Lumitester was connected
before, you can select it from the list of completed pairings. To connect
a new Lumitester, update the unconnected Lumitester and select one.

 เลือกเลขประจำตัว (serial number) ของเครื่อง
Smart
วัน,เวลา และเวลาของการตรวจวัด จาก
Smartphone และ/หรือ tablet จะถูกโหลดไปยัง
เครื่อง Smart โดยอัตโนมัติ

Paired Lumitester

Edit

XXXXX
XXX
Start

Set measurement date

Help

#0004

BLE

 กดที่รูปเครื่อง Smart เพื่อไปยังหนาการเชื่อมตอ

Group setting

Start

 เมื่อเชื่อมตอกันแลวจะมีสัญลักษณ BLE แสดงขึ้นมา
ที่หนาจอ
St

 เมื่อหนาจอแสดง Home Screen ของแอปพลิเคชั่น
แสดงวาเครื่องและsmartphone และ/หรือ tablet
พรอมใชงานแลว

Load data
Settings

 ณ เครื่อง Smart กดคางที่ปุมเปด/ปดดานขางสักครู
หนาจอจะแสดง "Lumitester" ขึ้น แลวนับถอยหลัง
จากนั้นเครื่องจึงจะพรอมใชงาน

สำหรับรายละเอียดสามารถดูไดจาก Help
คำเตือน

- ระยะหางระหวางเครื่อง Smart กับ smartphone และ/หรือ tablet ที่สามารถใช Bluetooth
ไดดีคือไมเกิน 10ม. แตหากมีวัตถุอื่นกั้น (เชน รางกายมนุษย โลหะหรือกำแพง) และ/หรือ คลื่นรบ
กวนอื่นๆ อาจเปนอุปสรรคตอการเชื่อมตอได
- การสื่อสารดวย Bluetooth กับเครื่อง Smart ใชสำหรับวัตถุประสงคนี้เทานั้น

Connect Lumitester
Select the Lumitester to connect. If the Lumitester was connected
before, you can select it from the list of completed pairings. To connect
a new Lumitester, update the unconnected Lumitester and select one.

Paired Lumitester

 ณ smartphone และ/หรือ tablet แสดง serial
number ของเครื่อง smart, เลือก serial number
ที่ตรงกับเครื่องที่คุณตองการเชื่อมตอ

หากตองการเชื่อมตอกับ smartphone และ/หรือ tablet เครื่องที่ 2 ขึ้นไป ใหดูรายละเอียดที่ "6.
การตั้งคาตัวเครื่อง" "6-1. โหมด BLE Pairing (เชื่อมตอกับ Smartphone/Tablet เครื่องที่ 2
หรือมากกวา)"
การเชื่อมต่อ smartphone และ/หรือ tablet กับเครื่อง Smart
ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

 ณ smartphone และ/หรือ tablet กดที่เมนูใน
แอปพลิเคชั่น ที่หนา Home

Ochanomizu

kitchen knife1
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Start

#0004

BLE

 เมื่อการเชื่อมตอสมบูรณ จะมีสัญลักษณ BLE ปรากฏ
ขึ้นที่จอของเครื่อง Smart

 เมื่อ แอปพลิเคชั่น กลับมาที่หนา Home แสดงวา
อุปกรณที่เชื่อมตอทั้งหมดพรอมใชงาน
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3-2-2. การติดตั้งซอฟต์แวร์/ ไดร์ฟเวอร์เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

การเตรียมการติดตั้งซอฟต์แวร์

 ปดใชงานโปรแกรมอื่นๆที่ไมเกี่ยวของ
หากเชื่อมตอ USB กับอุปกรณอื่นอยู ใหตัดการเชื่อมตอกอน
อยาพึ่งเสียบสาย USB จนกวาระบบจะแจงใหทำ
 ถาคุณมีโปรแกรม Lumitester อยูกอนแลว ให Uninstall กอนแลวให Install ใหม
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ (ณ เดือนกันยายน 2018)
รองรับคอมพิวเตอรหรือ tablet ที่ใชระบบปฏิบัติการ (32-bit/64-bit) or Windows 10
(32-bit/64-bit)
คำเตือน

- ซอฟตแวรนี้ใชสำหรับถายโอนขอมูลจากเครื่อง Smart ไปยังคอมพิวเตอร และ ตั้งคาตางๆจาก
คอมพิวเตอรลงไปยังเครื่อง Smart เทานั้น ไมควรใชซอฟตแวรนี้ในวัตถุประสงคอื่น
- ใสแบตเตอรรี่ในเครื่องกอนจะเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร เพราะถาไมมีแบตเตอรรี่เครื่อง Smart จะ
เปดใชงานไมได
- อานคูมือกอนติดตั้งซอฟตแวรนี้
- หยุดการเชื่อมตอระหวางเครื่อง Smart กับ คอมพิวเตอรกอนที่ จะ เปด/ปด ระบบปฏิบัติการของ
คอมพิวเตอร หรือ restart คอมพิวเตอร มิฉะนั้นระบบปฏิบัติการอาจจะเปด หรือปดไมสมบูรณ หรือ
เครื่อง Smart อาจทำงานไมสมบูรณ
- เชื่อมตอคอมพิวเตอรกับเครื่อง Smart ดวยสาย USB ที่มากับตัวเครื่อง ไมควรใชสายแบบอื่นเพื่อ
หลีกเลี่ยงไมใหเครื่อง Smart ทำงานผิดพลาด
- ซอฟตแวรนี้ถูกออกแบบมาใหทำงานโดยลำพัง หากใชงานรวมกับแอปพลิเคชั่นอื่น เราไมสามารถ
รับรองวาเครื่องจะทำงานไดอยางถูกตองหรือไม
- อยาดึงสาย USB ออกขณะที่กำลังถายโอนขอมูลเพราะอาจทำใหเครื่องทำงานผิดปกติ หรือขอมูล
เสียหายได
- ควรตอสาย USB โดยตรง การใชสายพวงอาจทำใหขอมูลผิดพลาดได
- ควรติดตั้งไดรฟเวอรสำหรับ USB ดวยเพื่อใหเครื่องสามารถใชงานกับสาย USB ได ในบางครั้งพบ
วาคอมพิวเตอรไมสามารถเชื่อมตอผานสาย USB ได หากเกิดเหตุการณดังกลาว ใหหยุดการเชื่อม
ตอ แลวลองเชื่อมตอใหมอีกครั้ง
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การติดตั้งซอฟต์แวร์

 ดาวนโหลด Lumitester ไฟล ZIP
https://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart
 unzip ไฟล ZIP ที่ดาวนโหลดมา
 ดับเบิลคลิกที่ "setup.exe".
 ตัวติดตั้งโปรแกรมเริ่มเปดทำงาน
 คลิก "Next"
 เช็คโฟลเดอรที่ตองการทำการติดตั้งโปรแกรม (ปกติจะทำที่: Program Files) หากตองการติดตั้ง
ในโฟลเดอรอื่นให คลิกที่ "Browse" แลวเลือกจุดหมายที่ตองการ แลวคลิก "OK" ตอดวย
"Next"
 อานขอตกลงของใบอนุญาตใชซอฟตแวร แลวคลิก “I agree” แลว “Next”
 เมื่อพรอมจะทำการติดตั้ง คลิก "Next"
 เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น คลิก "Close"
 ไอคอนของ แอปพลิเคชั่น จะปรากฏบนหนา Desktop และ Start menu
คำเตือน

- หากมีคำเตือนอื่นๆแสดงระหวางการติดตั้งใหคลิก "OK" เพื่อดำเนินการตอ
การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่อง Smart และการติด
ตั้งไดร์ฟเวอร์

 เปดใชงานซอฟตแวรและทำตามขั้นตอนที่โปรแกรมแสดงบนหนาจอ
หากทานใชแอปพลิเคชั่นเปนครั้งแรกกรุณาลงทะเบียนกอน
หากทานมี ID และ รหัสผานแลว ใหเติมลงไปและ Log in
 แอปพลิเคชั่นจะแสดงหนา Home ใหตอสาย USB เชื่อมคอมพิวเตอรกับเครื่อง Smart
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USB
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USB

 เมื่อตอสายแลวจะมีขอความ "USB" แสดงบนหนา
จอของคอมพิวเตอร คุณจะไมสามารถสั่งการใดๆ
ณ ขณะนี้

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ครั้งถัดไป

 การติดตั้งไดรฟเวอรจะเริ่มโดยอัตโนมัติ

 ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน “Lumitester.ex” เพื่อเปด
ซอฟตแวร

 เมื่อเชื่อมตอสำเร็จหนาจอคอมพิวเตอรจะแสดง
serial number ของเครื่องที่เชื่อมตอไว

 ปฏิบัติตามสิ่งที่ซอฟตแวรแสดงบนหนาจอจนถึง
หนา Home

 ที่เครื่อง Smart จะปรากฏคำวา "Lumitester"
และพรอมใชงานหลังการนับถอยหลัง

 ที่หนา Home ตอสาย USB เชื่อมตอเครื่อง Smart
เขากับคอมพิวเตอร

วัน,เวลา และเวลาของการตรวจวัด จาก
Smartphone และ/หรือ tablet จะถูกโหลดไปยัง
เครื่อง Smart โดยอัตโนมัติ

- สามารถดูรายละเอียดของซอฟตแวรที่ “Help”
คำเตือน

- ใชสาย USB ที่ใหมากับตัวเครื่อง
- ใสแบตเตอรรี่ในเครื่อง Smart กอนเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
- เมื่อเครื่อง Smart เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร หนาจอจะแสดงคำวา "USB" และไมสามารถสั่งการ
เครื่องได เมื่อดึงสาย USB ออกเครื่องจะปด ไมคำวา "USB" จะดับลง
- ปดฝาครอบชองเสียบสาย USB ทุกครั้งที่ไมตองการใชงาน
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USB

 เมื่อเชื่อมตอสำเร็จ ที่เครื่อง Smart จะปรากฏคำวา
"Lumitester" และเครื่องจะพรอมใชงานหลังนับ
ถอยหลัง จากนั้นจะขึ้นคำวา "USB"
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4

วิธีการใช้งาน

 นำกานสำลีออกจากปอกของแทงสวอพ

4-1. การเตรียมแท่งสวอพ

 นำแทงสวอพออกมาจากตูเย็น (2 ถึง 8°C)

 นำกานสำลีไปชุบน้ำสะอาด แลวสวอพ
(ถูกานสำลีไปมา) บนพื้นผิวที่ตองการตรวจ

คำเตือน

- อยาใชแทงสวอพขณะที่ยังเย็นอยูเพราะอาจใหคาที่ต่ำกวาความเปนจริง

คำเตือน

- หากมีน้ำยาฆาเชื้อ เชน แอลกอฮอล ยังตกคางอยูบนพื้นผิว น้ำยานั้นอาจสงผลตอการตรวจได
กอนตรวจจึงตองทำความสะอาดพื้นผิวดวยน้ำ หรือผาสะอาดเพื่อกำจัดน้ำยาฆาเชื้อเสียกอน ที่จะ
ทำการสวอพพื้นที่นั้น

4-2. วิธีการตรวจวัด

 กดคางที่ปุมเปด/ปดเครื่อง
คำวา "Lumitester" จะปรากฏบนหนาจอ เครื่อง
จะพรอมใชงานหลังการนับถอยหลัง

Lumitester

4

 เสียบกานสำลีกลับไปในปอกของแทงสวอพ แลวกด
จนสุดเพื่อใหกานสำลีแทงทะลุซีลที่กั้นน้ำยาและ
เอนไซมดานใน

#0004

คำเตือน

 เขยาแทงสวอพไปมาจนน้ำยากับผงเอนไซมละลาย
จนหมด

หากมีเสียงเตือนพรอมกับสัญลักษณเตือนแทงสวอพกระพริบ ใหเปดฝาครอบชอง
ตรวจออกแลวนำแทงสวอพที่คางอยูออก
หากมีเสียงเตือนพรอมกับสัญลักษณฝาครอบชองตรวจกระพริบ ใหปดฝาครอบลง
19
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 เปดฝาครอบชองตรวจออกแลวใสแทงสวอพลงไป

- ชวงการวัดคือ 0 ถึง 999999 หากคาที่ไดสูงกวา 999999 เลขที่แสดงจะเปน 999999 กระพริบ
- หมายเลขลำดับของขอมูลมีตั้งแต #0001 ถึง #2000 ทุกครั้งที่ตรวจวัดลำดับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ
เพิ่มขึ้นถึง #2000 ลำดับจะวนกลับไปที่ #0001 แลวบันทึกคาใหมแทนที่คาเดิม

คำเตือน

 ปดฝาครอบชองตรวจ แลวกด START
เริ่มการตรวจวัด เครื่องจะแสดงผลออกมาหลังจาก
เครื่องนับถอยหลัง

หากสัญลักษณเตือนแทงสวอพกระพริบ และมีเสียงเตือนเมื่อกดปุม START หมายถึงไม
มีแทงสวอพในชองตรวจ ใหกด START อีกครั้งเพื่อยกเลิกการตรวจ
หากสัญลักษณเตือนแทงสวอพกระพริบ และมีเสียงเตือนหลังจากตรวจวัดเสร็จเรียบรอย
แลว หมายถึงลืมแทงสวอพทิ้งไวในชองตรวจ
เปดฝาครอบชองตรวจแลวนำแทงสวอพออก
หากมีเสียงเตือนพรอมกับสัญลักษณเตือนฝาครอบชองตรวจกระพริบ ใหปดฝาครอบลง

คำเตือน

- หากสัญญาณไฟฟาจากตัวอยางไมนิ่งระหวางอานคา อาจทำใหแสดงผลไดชาลง
- ตั้งเครื่องขึ้นในระหวางทำการตรวจวัดเพื่อปองกันน้ำยาในแทงสวอพรั่วไหลออกมา ซึ่งจะทำให
เครื่องทำงานผิดพลาด และคาที่ไดอาจจะไมถูกตอง
 นำแทงสวอพออกจากชองตรวจ

- หลังจากการตรวจวัดแลวและปดฝาครอบชองตรวจ เครื่องจะทำการ AUTO ZERO คือปรับตัวเอง
ไปที่จุด 0 โดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่อุณหภูมิแตกตางกันมากๆ ทิ้งระยะซัก 10วินาที หรือมากกวานั้นกอนทำการตรวจวัดครั้ง
ถัดไป
คุณสามารถถายโอนขอมูลจากเครื่อง Smart ไปยัง smartphone และ/หรือ tablet เพื่อประเมินผล
การตรวจได

เมื่อการตรวจเสร็จสิ้น กดคางที่ปุม เปด/ปด เพื่อปดเครื่อง

- ถาไมไดใชงานเครื่องเปนเวลา 10 นาทีเครื่องจะปดตัวเองอัตโนมัติ
- ถาไมนำแทงสวอพออกเครื่องจะสงเสียงเตือน
นำแทงสวอพออกจากชองตรวจทุกครั้ง เพื่อปองกันการทำงานผิดพลาดของเครื่อง หรือความผิด
ปกติอื่นตอตัวเครื่อง
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4-3. การตรวจข้อมูล

- ขอมูลที่ตรวจแลวจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติไดสูงสุด 2000คา สามารถดูไดผานเครื่อง Smart
- เมื่อเชื่อมตอเครื่อง Smart เขากับ smartphone, tablet และ/หรือ คอมพิวเตอร แลวsmartphone,
tablet และ/หรือ คอมพิวเตอรจะสงขอมูลไปเก็บไวยัง Cloud
- หลังจากโหลดขอมูลและเลือกวาแตละขอมูลคือจุดตรวจใด ซึ่งมีการกำหนดคาความคุมอยูแลว
โปรแกรมจะประมวลผลและแสดงผล ผาน/ตกใหทราบ

#0004
2017/11/20 13:15

 กดปุมเปด/ปดคาง เพื่อเปดเครื่อง เครื่องจะพรอมใชงาน
หลังจากการนับถอยหลัง

#0003

 กดที่ลูกศร ขึ้น หรือ ลงเพื่อดูผลที่เคยตรวจแลว

#0002

กดขึ้น จะเห็นผลตรวจกอน (ยิ่งเลื่อนขึ้นยิ่งเกา) กดลง จะเห็น
ขอมูลการตรวจภายหลัง (ยิ่งเลื่อนลงยิ่งใหม)

1234

999999
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การตรวจแบบ STANDARD และ PLAN

คุณสามารถทำการลงทะเบียนจุดตรวจ (Test point) พรอมขอมูลตางๆ สามารถทำไดผานแอปพลิเคชั่น
แลวโหลดลงในเครื่อง Smart สวนการกำหนดคาควบคุม ผาน/ตก สามารถไดจากในเครื่อง Smart
การกำหนดคาควบคุมนั้น ใชเพื่อเปนจุดตัดสินระหวางผลผานหรือตก กฎของการกำหนดเกณฑตัดสิน
ผาน/ตก ไดแก

คาที่วัดได </= คาควบคุม 1

ผาน

คาควบคุม 1 < คาที่วัดได </= คาควบคุม 2

เตือน

คาควบคุม 2 < คาที่วัดได

ตก

5-1. การตรวจแบบ STANDARD (เลือก จุดตรวจ)

- ปกติแลวขอมูลจะไมถูกลบแมจะปดเครื่อง แตหากใชเครื่องจนแบตเตอรรี่หมด หรือนำแบตเตอรรี่ออก
ขณะเปดเครื่องอยู ขอมูลอาจถูกลบไปดวย ซึ่งเราจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่ขอมูลถูกลบทิ้ง

คำเตือน

หากบันทึกขอมูลมากกวา 2000คา ขอมูลเดิมที่เกาที่สุดจะถูกลบ แลวแทนที่ดวยขอมูลใหมตามลำดับ ใช
แอปพลิเคชั่น หรือซอฟทแวรเพื่อบันทึกขอมูล หรือลบขอมูลไดใน smartphone, tablet และ/หรือ
คอมพิวเตอร

เมื่อลงทะเบียนจุดตรวจผานแอปพลิเคชั่น โดยระบุคาควบคุมแลวโหลดลงในเครื่อง Smart แลว จะ
สามารถเก็บคาที่ตรวจได และผลวา ผาน/ตกไวในเครื่องได
คุณสามารถลงทะเบียนจุดตรวจไดสูงสุด 200 จุด (TP001 to TP 200) ผานแอปพลิเคชั่น
ดูรายละเอียดการใชแอปพลิเคชั่น ใน help
 กดปุม START คางไวเพื่อไปที่หนาจอการเลือกจุดตรวจ (test point) แลวเลือก จุดตรวจที่ตองการ
ดวยการเลื่อนลูกศรขึ้น/ลง
ลำดับจุดตรวจ
ชื่อจุดตรวจ
คาควบคุม 2 (Benchmark value 2)
คาควบคุม 1 (Benchmark value 1)

TP001
TestPoint
2 400
1 200

 หลังจากเลือกจุดตรวจแลว กด START เพื่อตรวจ ผลที่ออกมาวา ผาน/ตก และคาที่วัดไดจะปรากฏ
ขึ้น

TP001
TestPoint
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5-2. การตรวจแบบ PLAN (เลือก PLAN และ STEP)
ลำดับของ PLAN
ชื่อ PLAN
STEP ที่ (หมายถึงจุดตรวจที่อยูในแผนนั้น)

P01
PlanName01
005steps

การตั้ง PLAN นั้นใชเพื่อชวยในการวางแผนการตรวจอยางเปนระบบระเบียบ PLAN ประกอบดวยจุด
ตรวจ (test point) หลายๆจุดที่จัดกลุมเรียงกันตามลำดับ เพื่อใหงายตอการใชเครื่อง Smart โดยไม
ตองเชื่อมตอกับSmartphone/Tablet สามารถทำไดโดยลงทะเบียนจุดตรวจกอน แลวนำจุดตรวจเหลา
นั้นมาจัดกลับสรางเปน PLAN ซึ่งตองทำผานแอปพลิเคชั่น จากนั้นจึงโหลดลงไปในเครื่อง Smart เมื่อ
นำเครื่องไปใชตรวจความสะอาดแลว ขอมูลตางๆอันไดแก ชื่อจุดตรรวจ, คาควบคุม, ลำดับการตรวจ, ผล
การตรวจ และผูทดสอบจะถูกบันทึกในเครื่อง Smart
สามารถสราง ลำดับของ PLAN และ STEPs (จุดตรวจ) ลงในเครื่อง Smart ไดทั้งหมด 20PLAN
(P01-P20) และ 200STEPs (001steps ถึง 200steps)
ดูรายละเอียดการใชแอปพลิเคชั่น ใน help

P01
PlanName01

 กดลูกศร ขึ้น/ลง เพื่อสราง PLAN แลวกด START

P01 001/005
TestPoint

234

P01 002/005
TestPoint012
2 1000
1 500
25

การตั้งค่าตัวเครื่อง

คุณสามารถกำหนดคาตางๆของเครื่องได
 1 กดคางที่ปุมเปด/ปด นานอยางนอย 5 วินาที เพื่อเขาไปหนาเมนู
 2 กดลูกศร ขึ้น/ลง เลื่อนหาสิ่งที่ตองการปรับ
เมนูตั้งค่า
BLE Pairing Mode
Connected 1

(เชื่อมตอกับsmartphone และ/
หรือ tablet เครื่องที่ 2 หรือมากกวา)
Mode Select
STANDARD
PLAN

(การเลือกวิธีการตรวจวัด)

005steps
P01 001/005
TestPoint
2 400
1 200

6

 แตะปุม START เพื่อดู STEP, จุดตรวจ, และคาควบคุม ที่
ไดเคยสรางไวแลว
ทำการสวอพจุดตรวจ ดวยกานสำลีของแทงสวอพ แลวใส
แทงสวอพที่เขยาแลวลงในชองตรวจ ตาม "4. 4 วิธีการ
ใชงาน" (->หนา19).
ดูขอ "4. วิธีการใชงาน" (->หนา19).

Temperature
Compensation

(การตั้งคาการชดเชยอุณหภูมิ)

Self-check

Initialization
No
Yes

(การกลับสูคาเริ่มตนจากโรงงาน)

Data Clear
No
Yes

(การลบขอมูลที่ตรวจแลว)
Information
1901 05313 0001S
Ver.FW100 BLE100

(ขอมูลตัวเครื่อง)

Contrast
10

 เมื่อกด START อีกครั้ง ผลการตรวจ ผาน/ตก จะปรากฏขึ้น
หลังจากเครื่องนับถอยหลัง หากตองการตรวจซ้ำใหกด
START อีกครั้ง

(การตรวจวินิจฉัยตัวเอง)

 เลือก STEP โดยใชลูกศร ขึ้น/ลง หากตองการตรวจ STEP
ถัดไปใหกดตรงลูกศรลง แลวตรวจ STEP ถัดไป

(การปรับคาความไวของสวิตช)

(การปรับคาความคมชัดของหนาจอ)

Switch
sensitivity
3

 เลือกสิ่งที่ตองการจะปรับแลวกด START
 กดคางที่ปุม เปด/ปด ซ้ำเพื่อกลับไปยังหนาของการตรวจวัดอีกครั้ง
26

6-1. โหมด BLE Pairing
(เชื่อมต่อกับ Smartphone/Tablet เครื่องที่ 2 หรือมากกว่า)

เปดหนาจอ 'setting' ตามวิธีการ "3-1-4. ปุม เปด/ปด Bluetooth" (->หนา10).
คุณสามารถจับคู (paring) smartphone และ/หรือ tablet กับเครื่อง smart ได เครื่อง smart 1
เครื่องสามารถจับคูกับ smartphone และ/หรือ tablet ไดสูงสุด 8 เครื่อง แตไมสามารถจับคูพรอมๆกัน
ได จะจับไดครั้งละ 1 เครื่องในเวลาเดียวกันเทานั้น

BLE Pairing Mode
Connected 1

BLE Pairing Mode
Connected 1
New Connection
AllClear

BLE Pairing Mode
Please Connect
60

 กดคางที่ปุมเปด/ปด อยางนอย 5วินาที จะแสดงหนาจอ
setting จากนั้นใชลูกศรขึ้นลงเพื่อเลื่อนหา "BLE Paring
Mode" แลวกด START
ตัวเลขที่ปรากฏหลังคำวา "Connected _" แสดงจำนวน
smartphone และ/หรือ tablet ที่เคยจับคูกันแลว
หากเลขที่ขึ้นเปน 8 คุณจะสามารถเลือก "All Clear" ได
เทานั้น

6-2. การเลือกโหมด (การเลือกวิธีการตรวจวัด)

เปดหนาจอ setting
อางอิงจาก "5.การตรวจแบบ STANDARD และ PLAN" (->หนา24)

Mode Select
STANDARD
PLAN
Mode Select

 กดคางที่ปุมเปด/ปด อยางนอย 5วินาที จะแสดงหนาจอ
setting จากนั้นใชลูกศรขึ้นลงเพื่อเลื่อนหา "Mode
Select" แลวกด START
 ใชลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกระหวาง "STANDARD" หรือ
"PLAN" แลวกด START

STANDARD
PLAN

 หลังจากกด START หนาจอจะแสดงดังรูป
ใชลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกระหวางเชื่อมตอเครื่องใหม "New
Conncection" หรือ "All Clear" แลวกด START
 หากตองการจับคูกับเครื่องใหม เลือก "New Connection"
แลวกด START หนาจอจะปรากฏดังรูป เมื่อเชื่อมตอแลว
หรือเครื่องนับถอยหลังจนเสร็จ หนาจอจะกลับสู หนา
setting ดังเดิม
สัญลักษณ BLE จะแสดงขึ้นเมื่อเชื่อมตอกับ smartphone
หรือ tablet

คำเตือน

หากเลือก "All Clear" แลว "Yes" การจับคูกับsmartphone และ/หรือ tabletทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง
เมื่อลบการจับคูในเครื่อง Smart แลวจะตองลบการจับคูที่ยังคงอยูในแอปพลิชั่นออกดวย

27
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6-3. การชดเชยอุณหภูมิ (การตั้งค่าการชดเชยอุณหภูมิ)

อุณหภูมิมีผลตอการเรืองแสงของน้ำยาในแทงสวอพ ฟงชั่นการชดเชยอุณหภูมิ ชวยปรับสมดุลระหวาง
การเรืองแสงกับอุณหภูมิ โดยวัดอุณหภูมิของชองตรวจ โดยปกติระบบการชดเชยอุณหภูมิจะถูกปดไว
ชวงการชดเชยอุณหภูมิอยูระหวาง +10 ถึง +40℃

Temperature
Compensation

 กดคางที่ปุมเปด/ปด อยางนอย 5วินาที จะแสดงหนาจอ
setting จากนั้นใชลูกศรขึ้นลงเพื่อเลื่อนหา
"Temperature Compensation" แลวกด START

Temperature
Compensation
On
Off

 ใชลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกระหวางเปด "On" หรือปด "Of"
แลวกด START

Temperature
Compensation
On
Off

 หากเลือกเปด "On" จะมีสัญลักษณการชดเชยอุณหภูมิ
ปรากฏดังรูป

- ในฟงกชั่นการชดเชยอุณหภูมิ เมื่ออยูระหวางทำการนับถอยหลัง หากอุณหภูมิสูงตั้งแต 40°C ขึ้นไปจะ
ปรากฏรหัส error "E047" แตหาก อุณหภูมิต่ำตั้งแต 10°C ลงไปจะปรากฏรหัส error"E048" และผลการ
ตรวจที่ไดจะแสดง "E"
- ในการตรวจที่อุณหภูมิ +10 ถึง +13°C เมื่อใชการชดเชยอุณหภูมิ จะใชเวลาในการตรวจ 20 วินาที

คำเตือน

กอนทำการตรวจ ควรนำแทงสวอพมารอที่อุณหภูมิหอง อยางนอย 30 นาที
อยาใชเครื่องอยางตอเนื่องในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิแตกตางกันมากๆ เพราะอาจจะทำใหผลที่ไดไมเที่ยงตรง
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6-4. การตรวจวินิจฉัยตัวเอง

ควรรักษาความสะอาดของชองตรวจ เพื่อความเที่ยงตรงในการวัด
ฟงกชันการตรวจวินิจฉัยตัวเองใชเพื่อตรวจสอบความสะอาดภายในของชองตรวจ
อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการตรวจวินิจฉัยตัวเอง คือชวง +20 ถึง +30°C

Self-check

Self-check

 กดคางที่ปุมเปด/ปด อยางนอย 5วินาที จะแสดงหนาจอ
setting จากนั้นใชลูกศรขึ้นลงเพื่อเลื่อนหา "Self-check" แลว
กด START
 กด START เพื่อเริ่มการตรวจวินิจฉัยตัวเอง

Please START

Self-check

 ผลการวินิจฉัยตัวเองจะแสดงบนหนาจอหลังจากการนับถอย
หลัง หากขึ้น "OK" แสดงวาปกติดี กด START เพื่อกลับหนา
Setting

Self-check

 ถาขึ้น "NG" ใหทำความสะอาดชองตรวจ กด START เพื่อไปที่
หนา Cleaning

10

Failed

Please Cleaning
No
Yes
Please Cleaning

 ที่หนา Cleaning ถาตองการทำความสะอาด ใหกด START แลว
เลือก "Yes".
ถาเลือก "NO" จอจะกลับสูหนา Setting
 ถาฝาครอบชองตรวจปดอยู ใหเปดฝาออก

30

Please Cleaning

 เมื่อเปดฝาครอบชองตรวจเครื่องจะนับถอยหลัง ภายในชอง
ตรวจจะสองแสง
ทำความสะอาดชองตรวจ

6-5. ความไวของปุ่มกด (การปรับค่าความไวของปุ่มสัมผัส)

คุณสามารถปรับความไวของปุมกดตางๆ ทั้ง START และ เปด/ปด

Switch
การซอมบำรุงชองตรวจ
1. ใชแปรงทำความสะอาดที่ใหมาพรอมกับตัวเครื่องชุบเอทา
นอลเช็ดดานในของชองตรวจที่เรืองแสงอยู
2. ปดฝาครอบชองตรวจ

3

sensitivity

Switch
sensitivity
3

 กดคางที่ปุมเปด/ปด อยางนอย 5วินาที จะแสดงหนาจอ
setting จากนั้นใชลูกศรขึ้นลงเพื่อเลื่อนหา "Switch
sensitivity" แลวกด START
 ใชลูกศรขึ้นลงเพื่อเลื่อนปรับความไวของปุมสัมผัสจาก 1 ถึง 10
กด START เพื่อยืนยันความไวในการสัมผัสและกลับสูหนา
Setting

คำเตือน

- อยาเทเอทานอลลงไปในชองตรวจ
- อยาเช็ดเอทานอลลงบนพื้นผิวใดๆนอกจากชองตรวจ
- อยาใชเครื่องจนกวาเครื่องจะแหงสนิท

6-6. ความคมชัด (การปรับค่าความคมชัดของหน้าจอ)

คุณสามารถปรับความคมชัดของหนาจอได

Self-check

 เพื่อใหแนใจวาชองตรวจสะอาดดีแลว ใหเริ่มทำการ
ตรวจวินิจฉัยตัวเองใหมตั้งแตขอ 1 อีกครั้ง

Contrast
10

 กดคางที่ปุมเปด/ปด อยางนอย 5วินาที จะแสดงหนาจอ
setting จากนั้นใชลูกศรขึ้นลงเพื่อเลื่อนหา "Contrast" แลว
กด START

คำเตือน

- หากมี error จากอุณหภูมิ การตรวจวินิจฉัยตัวเองจะถูกยกเลิกไปดวย ใหปดเครื่อง แลวทิ้งเครื่องไวที่
อุณหภูมิหองอยางนอย 30 นาที กอนที่จะทำการตรวจวินิจฉัยตัวเองอีกครั้ง
- หากหลังจากทำความสะอาดชองตรวจแลว ยังปรากฏ "NG" อีก ใหตรวจสอบรุนและหมายเลขประจำตัว
เครื่องที่เขียนติดไวในฝาครอบแบตเตอรรี่ จากนั้นติดตอผูแทนขาย หรือ Kikkoman โดยตรง

Contrast
10

 ใชลูกศรขึ้นลงเพื่อเลื่อนปรับความคมชัดของหนาจอจาก 1 ถึง
10
กด START เพื่อยืนยันความคมชัดหนาจอและกลับสูหนา
Setting

6-7. ข้อมูล (ข้อมูลของตัวเครื่อง)

คุณสามารถดูหมายเลขประจำตัวเครื่อง เวอรชั่นซอฟตแวร (Ver.FW) และเวอรชั่นซอฟตแวรบลูทูธ
(BLE)

Information
1901 05313 0001S
Ver.FW100 BLE100
31

 กดคางที่ปุมเปด/ปด อยางนอย 5วินาที จะแสดงหนาจอ
setting จากนั้นใชลูกศรขึ้นลงเพื่อเลื่อนหา
"Information" แลวกด START
32

6-8. เคลียร์ข้อมูล (การลดข้อมูลที่วัดแล้ว)

Data Clear
No
Yes
Data Clear
No
Yes

 กดคางที่ปุมเปด/ปด อยางนอย 5วินาที จะแสดงหนาจอ
setting จากนั้นใชลูกศรขึ้นลงเพื่อเลื่อนหา "Data
Clear" แลวกด START
 ใชลูกศรขึ้นลงเลื่อนไปที่ Yes แลวกด START ขอมูล
ทั้งหมดที่ตรวจไวจะถูกลบออก

6-9. การเริ่มใหม่ (การกลับสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)

7

การซ่อมบำรุง

7-1. การซ่อมบำรุงตัวเครื่อง

ถาตัวเครื่องสกปรกใหเช็ดดวยผาแหง หรือ กระดาษนุมๆ เชนกระดาษทิชชู
ถาตัวเครื่องสกปรกมากใหเช็ดถูเบาๆดวยผานุมๆชุบแอลกอฮอล หรือน้ำยาทำความสะอาดแบบเจือ
จาง
คำเตือน

- อยาใหของเหลว น้ำยา ตัวทำละลายอินทรีย ฯลฯ กระเด็นถูกตัวเครื่อง Smart
หากมีของเหลวกระเด็นถูกตัวเครื่องใหรีบเช็ดออกทันที นำแบตเตอรรี่ออกจากเครื่อง แลววางเครื่องไวในที่
รม แหง อยางนอย 24 ชั่วโมง

การเริ่มใหมคือการปรับคาใหกลับสูคาเริ่มตนเหมือนตอนที่เครื่องผลิตเสร็จออกจากโรงงาน เวลา วันที่
ขอมูลการวัดที่บันทึกไว การเชื่อมตอผานบลูทูธที่ลงทะเบียนไว จะถูกลบทิ้งทั้งหมด

Initialization
No
Yes
Initialization

 กดคางที่ปุมเปด/ปด อยางนอย 5วินาที จะแสดงหนาจอ
setting จากนั้นใชลูกศรขึ้นลงเพื่อเลื่อนหา "Initialization"
แลวกด START
 ใชลูกศรขึ้นลงเลื่อนไปที่ Yes แลวกด START

No
Yes
วันที่และเวลาไมสามารถปรับตั้งไดบนเครื่อง Smart แตจะตองเชื่อมตอกับ smartphone และ/หรือ
tablet ที่ติดตั้งแอปพลิเคชั่น Lumitester เรียบรอยแลวเทานั้น
จากนั้นวันและเวลาจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ

7-2. การซ่อมบำรุงช่องตรวจ

หากน้ำยาในแทงสวอพรั่วไหลลงในชองตรวจ ใหทำความสะอาดชองตรวจ
ควรทำความสะอาดชองตรวจเปนประจำประมาณทุก 6 เดือน
ทำการตรวจวินิจฉัยตัวเอง ดูรายละเอียดจาก "6-4. Self-Check (Self-diagnosis)" (->หนา30).
 ปดเครื่อง
 เปดฝาครอบชองตรวจ
 เช็ดชองตรวจดวยแปรงทำความสะอาดที่ใหมาพรอมกับตัวเครื่อง ชุบเอทานอล เช็ดทั้งดานขาง
ของชองตรวจและสวนพื้นของชองตรวจ
 ปดฝาครอบชองตรวจ
คำเตือน

- อยาเทเอทานอลลงไปในชองตรวจ
- อยาเช็ดเอทานอลลงบนพื้นผิวใดๆนอกจากชองตรวจ
- อยาใชเครื่องจนกวาเครื่องจะแหงสนิท
33
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7-3. เปลี่ยนแบตเตอร์รี่

เมื่อเครื่องแจงวาแบตเตอรรี่เหลือนอย เครื่องจะปดลงโดย
อัตโนมัติภายในเวลา 5 วินาที
การใสแบตเตอรรี่ใหม
หลังจากนำแบตเตอรรี่เกาออก เครื่องจะนับเวลา 60 วินาที กรุณา
ใสแบตเตอรรี่ใหมใหเสร็จภายใน 60 วินาที
①
②

กดที่คำวา PUSH ใหขาตั้งกางออก
เลื่อนฝาลงเพื่อเปดฝาออก

8

การแก้ ไขปัญหา
คำเตือน
หากพบสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ปดเครื่องทันที นำแบตเตอรรี่ออกใหเร็วที่สุด
หากเชื่อมตอสาย USB อยู ใหถอดสายออก แลวถอดแบตเตอรรี่ออก
หากเกิดความผิดปกติเชน เสีย ไมทำงาน มีกลิ่นไหม เกิดควัน ฯลฯ เมื่อเกิดไฟ
ไหมหรือระเบิดใหดับไฟใหสนิทไมเกิดควัน และติดตอตัวแทนจำหนายหรือ
Kikkoman อยาทำการซอมเครื่องดวยตัวเอง เพราะเปนสิ่งที่อันตรายมาก

③

ใสแบตเตอรรี่ Alkaline AA หรือ แบตเตอรรี่ชารต
ไดแบบ nickel-hydride ขนาด AA ลงไป 2 กอน
ตามทิศของขั้วที่ถูกตองดังรูป
④ ปดฝาครอบแบตเตอรรี่

สัญลักษณแสดงการทำงานผิดพลาดและปญหา

คำเตือน

- อยากลับขั้วแบตเตอรรี่
- อยาใชแบตเตอรรี่ที่ตางรุนกัน ผลิตจากโรงงานคนละแหงหรือแบตเตอรรี่เกา-ใหม มาใชรวมกัน
- อยาใชแบตเตอรรี่ที่หมดอายุ
- ปฎิบัติตามคูมือการใชแบตเตอรรี่
- แบตเตอรรี่ถูกใชในการทำงานของนาิกาของเครื่อง หากแบตเตอรรี่หมด หรือถูกนำออกจาก ตัวเครื่อง
ระหวางที่ยังเปดเครื่องอยู นาิกาอาจจะยอนกลับไปที่เดิม หากเหตุการณนี้เกิดขึ้น ใหปรับตั้งนาิกาใหม
- การทิ้งแบตเตอรรี่จะตองเปนไปตามกฎหมายของประเทศผูใช
- นำแบตเตอรรี่ออกจากเครื่องเมื่อไมตองการใชงานเครื่องเปนเวลานาน เพราะของเหลวในแบตเตอรรี่อาจ
จะรั่วหรือระเบิดได
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8-1. รายการรหัสความผิดพลาด

รายละเอียดของรหัสความผิดพลาดและการแกไข แสดงอยูในตารางดานลางนี้
หากรหัสความผิดพลาดยังคงปรากฏ แมดำเนินการแกไขแลว ใหตรวจเช็ครุนและหมายเลขประจำตัวเครื่อง เพื่อ
ติดตอกับตัวแทนจำหนายหรือ Kikkoman
รหัสความผิดพลาด

E011
*****

E011 to 019
Memory error
#0004

E021

E021 to 029
Measurement error

E031
E031 to 039
Calibration error

รายละเอียด

การแกไข

8-2. ปัญหาอื่นๆและทางแก้ ไข

รายละเอียดปญหา สาเหตุ วิธีแกไข และอื่นๆ แสดงอยูในตารางดานลาง
หากสภาวะดังกลาวไมดีขึ้นแมดำเนินการแกไขแลว หรือหากมีปญหาอื่นเกิดขึ้นตามมา ใหตรวจเช็ครุนและ
หมายเลขประจำตัวเครื่อง เพื่อติดตอกับตัวแทนจำหนายหรือ Kikkoman

แสดงความผิดพลาดของการบันทึกขอมูล ซึ่ง
อาจจะเกิดจากการถอดแบตเตอรรี่ออกขณะ
กำลังบันทึกขอมูลหรือกำลังอานคา

ปดเครื่องสักครู แลวเปดขึ้นมาใหม หากรหัสยัง
แสดงอยูใหไปลบขอมูลทิ้ง ตาม "6-8. เคลียร
ขอมูล " (->หนา33)

รายละเอียด
เปดเครื่องไมได

แสดงความผิดพลาดที่เกิดจากยายเครื่องไป
ตรวจวัดในพื้นที่ ที่มีอุณหภูมิแตกตางกันมาก

ปดเครื่อง หากยายเครื่องมาจากจากพื้นที่รอน
หรือ เย็น ตองทิ้งเครื่องไวที่อุณหภูมิหองอยางนอย
30 นาที กอนใชงาน

ปดเครื่องไมได

แสดงความผิดพลาดที่เกิดจากการตรวจวัดใน
สภาวะที่ไมเหมาะสมเชนมีแดดสองโดยตรง

ปดเครื่อง แลวยายเครื่องไปยังพื้นที่ที่ไมถูกแดดสอง
โดยตรง

แสดงความผิดพลาดที่เกิดจากการปดฝาไม
สนิท

ปดฝาครอบชองตรวจใหสนิท

แสดงความผิดพลาดที่เกิดในการสอบเทียบ เมื่อ ปดเครื่อง หากยายเครื่องมาจากจากพื้นที่รอน
มีการยายเครื่องไปสอบเทียบในพื้นที่ ที่
หรือ เย็น ตองทิ้งเครื่องไวที่อุณหภูมิหองอยางนอย
มีอุณหภูมิแตกตางกันมาก
30 นาที กอนใชงาน
แสดงความผิดพลาดที่เกิดในการสอบเทียบ จาก ปดเครื่อง แลวยายเครื่องไปยังพื้นที่ที่ไมถูกแดด
การสอบเทียบในสภาวะที่ไมเหมาะสมเชนมีแดด สองโดยตรง
สองโดยตรง

สาเหตุที่เปนไปได

ใสแบตเตอรรี่ใหม ดูรายละเอียดไดจาก "7-3. เปลี่ยนแบต
เตอรรี่" (->หนา 35)
เครื่องทำงานผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน ถอดแบตเตอรรี่ออกแลวใสกลับเขาไปใหม
ผิดปกติของระบบไฟฟา
ยังเชื่อมตอสาย USB อยู ระบบปฏิบัติการ ปดโปรแกรมในคอมพิวเตอรแลวถอดสาย USB
ยังทำงานไมสมบูรณระหวางการเชื่อมตอ
กับคอมพิวเตอร
แบตเตอรรี่รั่ว

เครื่องปดเองโดย
อัตโนมัติ
คาที่วัดไดต่ำกวา
ที่ควร

หากเครื่องถูกเปดทิ้งไวโดยไมไดใชงาน
กวา 10 นาที เครื่องจะปดโดยอัตโนมัติ

XX.X℃

แสดงความผิดพลาดที่มีอุณหภูมิเกินจากชวงที่
กำหนด

ปดเครื่อง ยายเครื่องไปที่ที่อุณหภูมิอยูในชวง +5
ถึง +40°C หากเปดใชโหมดชดเชยอุณหภูมิ
สามารถใชที่ที่ที่อุณหภูมิอยูในชวง +10 ถึง
+40°C

แสดงความผิดพลาดที่เกิดจากยายเครื่องไป
ตรวจวัดในพื้นที่ ที่มีอุณหภูมิแตกตางกันมาก

ปดเครื่อง หากยายเครื่องมาจากจากพื้นที่รอน
หรือ เย็น ตองทิ้งเครื่องไวที่อุณหภูมิหองอยางนอย
30 นาที กอนใชงาน

แสดงความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานผิด
ปกติของระบบไฟฟา

ปดเครื่องไวสักครู แลวเปดใหม

E040 to 049
Temperature error

E051

ใสแบตเตอรรี่ใหม ดูรายละเอียดไดจาก "7-3. เปลี่ยนแบต
เตอรรี่" (->หนา 35)
นี่ไมใชความผิดปกติ

ชองตรวจไมสะอาด

ปฏิบัติตาม "7-2. การซอมบำรุงชองตรวจ" (->หนา34)

มีน้ำเปยกบนผิวเครื่อง Smart

ปดเครื่องทันทีแลวซับน้ำใหแหง เปดฝาครอบแบตเตอรรี่ออก
ถอดแบตเตอรรี่ เช็ดดานในของเครื่อง หันเครื่องดานหนาจอ
ขึ้น เปดฝาครองชองตรวจขึ้น แลวทิ้งเครื่องไวในอุณหภูมิหอง
ประมาณ 24 ชั่วโมง

แสดงความผิดพลาดที่เกิดในการสอบเทียบ จาก ปดฝาครอบชองตรวจใหสนิท
การปดฝาไมสนิท

E041

การแกไข

ยังไมไดใสแบตเตอรรี่ แบตเตอรรี่รั่ว

ความอันตรายของ น้ำเปยกในชองตรวจ
น้ำ
(น้ำยาจากแทงสวอพ)

ปดเครื่องทันทีแลวเทน้ำในชองตรวจออก ซับน้ำใหแหง ดวย
แปรงทำความสะอาดชองตรวจ เช็ดดานในของเครื่อง หัน
เครื่องดานหนาจอขึ้น เปดฝาครองชองตรวจขึ้น แลวทิ้งเครื่อง
ไวในอุณหภูมิหองประมาณ 24 ชั่วโมง ปฏิบัติตาม "7-2. การ
ซอมบำรุงชองตรวจ" (->หนา34)

E051-059
Product error
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รายละเอียดสินค้า

ชื่อ
วิธีการตรวจวิเคราะห
Dark noise
แทงสวอพบรรจุน้ำยาที่ใชตรวจสอบ
ชวงการวัด
ชวงการชดเชยอุณหภูมิ
เวลาการตรวจวัด
หนาจอ
การยอนกลับไปที่ 0
ปดเครื่องอัตโนมัติ
นาิกา
ขอมูลที่วัดได
Interface
จำนวนขอมูลที่บันทึกได
ชวงอุณหภูมิภายนอก
ชวงความชื้นภายนอก
อุณหภูมิที่ใชเก็บรักษา
ชวงความชื้นที่ใชเก็บรักษาเครื่อง
แหลงพลังงาน
ขนาด
น้ำหนัก

10 รูปลักษณ์ภายนอก

ลูมิเทสเตอรสมารท
Ingeration employing a photodiode
10 RLU หรือต่ำกวา
ชนิดใชครั้งเดียวแลวทิ้ง
0 ถึง 999999 RLUs
+10 ถึง +40°C
10วินาที
ออแกนิค LED
มีติดตั้งในเครื่อง
10 นาที

ประมาณ 65มม (ย)

ประมาณ 40มม (ก)

มีติดตั้งในเครื่องทั้งวันที่และเวลาใชไดเมื่อเชื่อมตอกับแอปพลิเคชั่น
(เชื่อมตอโดยอัตโนมติ)
RLU
USB, Bluetooth LE (Ver.4.1)
2000
+5 ถึง +40°C
20 to 85% Rh (ไมมีหยดน้ำเกาะ)
-10 ถึง +50°C
20 ถึง 90%Rh (ไมมีหยดน้ำควบแนน)
แบตเตอรรี่ Alkaline AA 2กอน หรือ แบตเตอรรี่ชารตไดแบบ
nickel-hydride ขนาด AA 2กอน
ประมาณ 40มม (ก) x 65มม (ย) x 176มม (ส)
ประมาณ 255กรัม (ไมรวมแบตเตอรรี่)

ประมาณ 176มม (ส)

9

หนวย: มม
ไมรวมสวนที่กางออกไดอยางขาตั้ง
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11 การบริการหลังการขาย
การรับประกัน

รับประกันเครื่องเปนเวลา 1 ปนับจากวันที่ซื้อเครื่อง สำหรับประเทศในกลุม EU ภายใตการบังคับใช
1999/44EC ระยะเวลารับประกัน 2 ปนับจากวันที่ซื้อเครื่อง
เพื่อเปนการยืนยันชวงเวลาการรับประกัน กรุณาเก็บรักษาเอกสาร (ใบสงของ) ที่ระบุวันที่ทำการซื้อสินคาไว
ดวย
หากเครื่องทำงานผิดปกติระหวางอยูในชวงประกัน เราจะรับผิดชอบในการซอม หรือเปลี่ยนชิ้นสวนอุปกรณ
ใหมให โดยไมเสียคาใชจาย
อยางไรก็ตาม ขอบเขตความรับผิดชอบจะจำกัดอยูภายใตความผิดปกติของวัสดุของตัวเครื่อง หรือการผลิต
เครื่องเทานั้น
โปรดทราบวาขอบเขตความรับผิดชอบตอสินคามิไดครอบคุมถึงเงื่อนไขตางๆที่ระบุไวดังตอไปนี้ แมจะอยูในชวง
เวลาของการรับประกันเครื่องก็ตาม
①
②
③

ไมพบหลักฐานในการยืนยันวันที่ในการซื้อสินคา
การที่ขอมูลสูญหายไมวากรณีใด
ความผิดพลาด หรือความเสียหาย หรือความสูญเสียอื่น ที่เกิดขึ้นจากการใชงานที่ไมเปนไปตามขอบงใชที่
อธิบายอยูในเอกสารฉบับนี้, การใชงานที่ไมระมัดระวัง, การดัดแปลง หรือ การปรับแตงเครื่อง, หรือผลกระ
ทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติอันมนุษยไมอาจจะควบคุมได

ขอบเขตของการชดใชคาเสียหายสำหรับความลมเหลวของผลิตภัณฑนี้ จำกัดเฉพาะการชดใชที่ครอบคลุมโดย
การรับประกันสวนนี้ สวนการชดใชการสูญเสียที่เกิดจากสิ่งอื่นหรือความเสียหายทางออมหรือกรณีพิเศษอื่นใด
ไมรวมอยูในขอบเขตการชดใชคาเสียหายนี้
การซ่อม

หลังชวงเวลารับประกันสินคา สามารถรับบริการซอมโดยมีคาใชจาย
ในการซอม กรุณาแจงหมายเลขประจำตัวเครื่อง และอาการของความผิดปกติของเครื่อง
เราจะพยายามซอมสินคาใหดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาในกรณีตางๆตอไปนี้ อาจ
จำเปนที่จะตองใชเวลาในการซอมที่ยาวนาน หรืออาจจะมีคาใชจายสูง หรืออาจจะซอมไมไดเลย
①
②
③
④
⑤
⑥

เมื่อซื้อสินคาไปแลวเปนเวลานาน
เมื่อผูผลิตชิ้นสวนของเครื่องหยุดการผลิต
เมื่อเกิดความเสียหายอยางรุนแรง
เมื่อเกิดการดัดแปลงเครื่อง
เมื่อเราพบวาเครื่องไมปรากฎอาการของปญหาใหทีมงานเห็นไดอีกครั้ง
เมื่อการซอมเปนไปไดยาก

เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
41
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Trademark

Lumitester เปนเครื่องหมายทางการคาของ Kikkoman Corporation.
Windows เปนเครื่องหมายทางการคาของ Microsoft Corporation, U.S.A.
● Bluetooth® เปนเครื่องหมายทางการคาของBluetooth SIG, Inc.
Kikkoman Corporation ใชเครื่องหมายทางการคาเหลานี้อยางถูกตองตามลิขสิทธิ์
●
●

จัดทำโดย

https://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/
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