Intelligent Mini Logger Check List
Serial No:

Model: ESC-MNIN-D2L

Date:
ผูต
้ รวจ 1

รายการทีต
่ รวจเช็ค

No.

ผ่าน

1.
1.1

ดูสภาพภายนอก
น็ อตด ้านหลังตัวเครือ
่ ง มีครบ 4 ตัว

1.2

ฝาปิ ดช่องต่อ Serial Interface ครบถ ้วน

1.3

ฝาปิ ดช่องใส่ Battery หมุนปิ ดได ้แน่นสนิท

1.4
1.5
2.
2.1

หน ้าจอ LCD โชว์ ตัวเลข/ตัวอักษร ชัดเจน
ปุ่ ม Start กดได ้ปกติ
ขนตอนการต
ั้
งั้ Program ตรวจสอบด ังนี้
ต่อสาย Interface กับ เครือ
่ ง Logger และ Port Computer
่ มต่อระหว่าง Logger กับ Computer
Search หาการเชือ

ไม่ผา่ น

2.3
2.3.1

Battery _____%  OK  Low (ต้องขึน้ OK จึงจะผ่าน)
ตรวจสอบ S/N ด ้านหลังเครือ
่ ง ต ้องตรงกับ S/N ทีห
่ น ้าจอ
Computer
กดปุ่ ม Start เพือ
่ ตรวจสอบการทํางานของเครือ
่ ง ดังนี้
กรณี ระบุเวลาการเริม
่ บันทึกหลังจากกดปุ่ ม Start


2.3.2



3.
3.1

ไมผ่าน

หากไม่ผา
่ น
ให้แจ้ง/ทํา

ปัญหา

ปรึกษา
1. คุณกิตติภัทท์
2. คุณสุเมธ
3. คุณปรีดารัตน์
แจ ้งปลีย
่ น Battery
ปรึกษา
1. คุณกิตติภัทท์
2. คุณสุเมธ
3. คุณปรดารัตน์



กรณี ไม่ระบุเวลาการเริม
่ บันทึกหลังจากกดปุ่ ม Start


2.4

ผ่าน

แจ ้ง
1. คุณกิตติภัทท์
3. คุณสุเมธ

*กรณี Search ไม่เจอ ให ้เข ้าไปที่ Edit  Options  Communication
เพือ
่ เปลีย
่ น Port และ Search หาอีกครัง้

2.2
2.3

ผูต
้ รวจทาน



ขณะเครือ
่ งเริม
่ ทํางาน ตรวจสอบ หน ้าจอ LCD โชว์ ตัวเลข/
ตัวอักษร ชัดเจน
ขนตอนการ
ั้
Down Load ตรวจสอบด ังนี้
ต่อสาย Interface กับ เครือ
่ ง Logger และ Port Computer
่ มต่อระหว่าง Logger กับ Computer
Search หาการเชือ
*กรณี Search ไม่เจอ ให ้เข ้าไปที่ Edit  Options  Communication
เพือ
่ เปลีย
่ น Port และ Search หาอีกครัง้

3.2

Battery _____%  OK  Low

3.3

Down Load ได ้ปกติ

้ OK จึงจะผ่าน)
(ต้องขึน

แจ ้งเปลีย
่ นBattery
แจ ้ง
1. คุณกิตติภัทท์
3. คุณสุเมธ

ื่
ลงชอ

ตรวจสอบแล้ว
 เรียบร้อย

 มีปญ
ั หา

 แก้ไขเรียบร้อย

ว ันที่

บ ันทึกเพิม
่ เติม กรณีพบปัญหา : ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Zest-Med Co.,Ltd.

Tel.0-2682-9151-4 Fax.0-2682-9155 ลูกค ้าสัมพันธ์ 0-2682-8001-2
Email : tanyaluk@zest-med.com

sale-info@zest-med.com

www.zest-med.com

Logger Check List
Model:  i-Log  Internal  Internal & External  2 External  Humidity & Temperature
Serial No:

Date:
ผูต
้ รวจ 1

No.

รายการทีต
่ รวจเช็ค

1.
1.1
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1

ดูสภาพภายนอก
i-Log น็ อตด ้านหลังตัวเครือ
่ ง มีครบ 3 ตัว
Ultra Cold ไม่มน
ี ็ อต เปิ ดเครือ
่ งโดยหมุนเกลียวฝาออกจากกัน
มีวงยางสีดํารองน็ อต ในตัวเครือ
่ งครบ 3 เส ้น
หน ้าจอ LCD โชว์ ตัวเลข/ตัวอักษร ชัดเจน
สภาพ Probe และสาย Probe สมบูรณ์
ขนตอนการต
ั้
งั้ Program ตรวจสอบด ังนี้
ต่อสาย Interface กับ เครือ
่ ง Logger และ Port Computer
่ มต่อระหว่าง Logger กับ Computer
Search หาการเชือ

ผ่าน

ไม่ผา่ น

*กรณี Search ไม่เจอ ให ้เข ้าไปที่ Edit  Options  Communication
เพือ
่ เปลีย
่ น Prot และ Search หาอีกครัง้

2.2
2.3
2.3
2.3.1

2.4
2.5

2.6
3.
3.1

 Ultra Cold

Battery _____%  OK  Low (ต้องขึน้ OK จึงจะผ่าน)
ตรวจสอบ S/N ด ้านหลังเครือ
่ ง ต ้องตรงกับ S/N ทีห
่ น ้าจอ
Computer
ตัง้ Program เรียบร ้อย ตรวจสอบ หน ้าจอ LCD
กรณีตงั ้ เวลาล่วงหน ้า ตรวจสอบเวลาทีห
่ น ้าจอ LCD ถูกต ้อง
ตามทีต
่ งั ้ เช่น ตัง้ ล่วงหน ้าไว ้ 2.38 ชม.
หลังจากตัง้ Program แล ้ว หน ้าจอจะ
โชว์เวลาทีต
่ งั ้ ไว ้ และนับถอยหลังจนครบ
เวลาทีต
่ งั ้ ไว ้ แล ้วเครือ
่ งจึงเริม
่ บันทึกอุณหภูม ิ
ตรวจสอบการทํางาน ปุ่ ม Active ไฟสีเขียวจะกระพริบในขณะ
ทํางาน
ตัง้ เงือ
่ นไขให ้ Alarm ตรวจสอบการทํางานของ Alarm ไฟสี
แดงจะกระพริบ เพือ
่ แสดงให ้รู ้ว่าขณะนีอ
้ ณ
ุ หภูมอ
ิ อกนอกช่วง
อุณหภูมต
ิ ามทีก
่ ําหนด

ผูต
้ รวจทาน
ผ่าน

ไมผ่าน

หากไม่ผา
่ น
ให้แจ้ง/ทํา

ปัญหา

แจ ้ง
1. คุณกิตติภัทท์
3. คุณสุเมธ

ปรึกษา
1. คุณกิตติภัทท์
2. คุณสุเมธ
3. คุณปรดารัตน์
แจ ้งเปลีย
่ นBattery
ปรึกษา
1. คุณกิตติภัทท์
2. คุณสุเมธ
3. คุณปรดารัตน์

ขณะเครือ
่ งเริม
่ ทํางาน ตรวจสอบ หน ้าจอ LCD โชว์ ตัวเลข/
ตัวอักษร ชัดเจน
ขนตอนการ
ั้
Down Load ตรวจสอบด ังนี้
ต่อสาย Interface กับ เครือ
่ ง Logger และ Port Computer
่ มต่อระหว่าง Logger กับ Computer
Search หาการเชือ
*กรณี Search ไม่เจอ ให ้เข ้าไปที่ Edit  Options  Communication
เพือ
่ เปลีย
่ น Port และ Search หาอีกครัง้

3.2

Battery _____%  OK  Low

3.3

Down Load ได ้ปกติ

้ OK จึงจะผ่าน)
(ต้องขึน

4.
ตรวจสอบเอกสาร ใบ Certificate
4.1 S/N ใบ Cer. ตรงกับ S/N ด ้านหลังตัวเครือ
่ ง
4.2 Exp.Date ของ ใบ Cer. ต ้องไม่ตํา่ กว่า 6 เดือน
ตรวจสอบแล้ว
 เรียบร้อย

 มีปญ
ั หา

แจ ้งเปลีย
่ นBattery
แจ ้ง
1. คุณกิตติภัทท์
3. คุณสุเมธ
แจ ้ง
1. คุณกิตติภัทท์
3. คุณสุเมธ

ื่
ลงชอ

 แก้ไขเรียบร้อย

ว ันที่

บ ันทึกเพิม
่ เติม กรณีพบปัญหา : ______________________________________________________________

Zest-Med Co.,Ltd.

Tel.0-2682-9151-4 Fax.0-2682-9155 ลูกค ้าสัมพันธ์ 0-2682-8001-2
Email : tanyaluk@zest-med.com
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วิธีการตัง้ Program & Configure “ Dry Ice Logger ”

1.

กดปุ่ ม Program and Configure เพื่อเข้ าหน้ าการตัง้ Program

2.

กดปุ่ ม Next เพื่อไปหน้ าถัดไป

3.

กดปุ่ ม Next โปรแกรมจะทําการ Search หา Serial Number ของ Logger โดยอัตโนมัติ

4.

เมื่อพบแล้ วจะปรากฏรายละเอียดของ Logger

5.

กดปุ่ ม Next เพื่อไปหน้ าถัดไป

6.

ใส่ Description เป็ นภาษาอังกฤษ

7.

กดปุ่ ม Next เพื่อไปหน้ าถัดไป

8.

กดปุ่ ม Configure Sensor เพื่อเข้ าไปตัง้ โปรแกรมการแจ้ งเตือนของ External Probe

9.

ตัง้ ค่ าอุณหภูมิ Max – Min ในการแจ้ งเตือน

10.

ตัง้ ค่ าเงื่อนไขการแจ้ งเตือน (แนะนํา ควรตัง้ ค่ าเงื่อนไขแบบต่ อเนื่อง Number of consecutive..) เช่ น
ใส่ เลข 2 หมายความว่ า เมื่อ Logger บันทึกอุณหภูมทิ ่ อี อกนอก Range ติดต่ อกัน 2 ครั ง้ จึงจะโชว์
alarm บนหน้ าจอ Logger

11.

กดปุ่ ม Next เพื่อไปหน้ าถัดไป

12.

ตัง้ ค่ าหน่ วยของอุณหภูมิ

13.

ตัง้ เวลาการโชว์ ค่าอุณหภูมแิ ต่ ละครั ง้ (หน่ วยเป็ นวินาที)

14.

กดปุ่ ม Finish เพื่อออกสู่หน้ าโปรแกรมหลัก

15.

กดปุ่ ม Next เพื่อไปหน้ าถัดไป

16.

เลือกตัง้ เวลาของ Logger ตามเวลาของเครื่ อง Computer ที่ใช้

17.

ตัง้ ความถี่ในการบันทึก

18.

ตัง้ เวลาเริ่มบันทึกและหยุดบันทึก (สามารถตัง้ ให้ บันทึกต่ อเนื่องได้ )

19.

เลือกให้ ปุ่ม Stop ที่เครื่ องให้ ทํางานได้ / ไม่ ทาํ งาน

20.

กดปุ่ ม Next เพื่อไปหน้ าถัดไป

หน้ าจอจะปรากฏรายละเอียดต่ างๆที่เราตัง้ โปรแกรมไว้ ตรวจสอบอีกครั ง้

21.

หากตรวจสอบแล้ ว การตัง้ โปรแกรมถูกต้ อง กดปุ่ ม Program

22.

ให้ กดปุ่ ม Finish จากนัน้ นํา Logger ไปวางจุดที่ต้องการ

เมือ
่ ครบเวลาทีต
่ อ
้ งการนํา Logger มา Download โดยต่อก ับ Computer

1. จากนนกด
ั้
Next โปรแกรมจะ Search หา Logger โดยอ ัตโนม ัติ

2. เมือ
่ พบแล้วจะปรากฏข้อมูลของ Logger ให้กดปุ่ม Download

3. กดปุ่ม Next ต่อ

4. ท่านสามารถเลือกเงือ
่ นไขโดยเลือกข้อทีต
่ อ
้ งการ
4.1 Do not upload
: กรณีตอ
้ งการโปรแกรมเดิมใชง้ านต่อถ้าต้องการ Program
ใหม่ให้เลือก จะเป็นการ Program ใหม่
4.2 Wait
4.3 Start in
4.4 Start at
จากนนกด
ั้
Finish ข้อมูลทีเ่ ก็บบ ันทึกอยูจ
่ ะปรากฏ

5. เลือก A จะได้ขอ
้ มูลในรูปแบบกราฟ

6. หากต้องการปร ับเปลีย
่ น กราฟ ให้กดปุ่ม Edit / Graph

ี ราฟตามต้องการ
จะสามารถเลือกสก

ปร ับแต่ง Graph ตามต้องการ : Zoom เลือกว ันทีแ
่ ละเวลาทีต
่ อ
้ งการได้

เลือกการแสดงรายละเอียดโดย  หน้าห ัวข้อทีต
่ อ
้ งการให้ปรากฏในกราฟ

ี เกลได้
สามารถเปลีย
่ นสส

