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1. คาแนะนาในการเริ่มต้ นใช้ งาน
โปรแกรม Console Plus สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์รุ่น iMINI, iMINI USB PDF และ xTag โดย
การพัฒนาของบริ ษทั ผูผ้ ลิต ผูใ้ ช้งานสามารถตั้งค่าโปรแกรม, ดาวน์โหลด, สังเกตและวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานร่ วมกับโปรแกรม Console Plus แสดงดังตารางด้านล่าง

2. ระบบปฏิบัติการทีร่ องรับ
- Window XP
- Window 7
- Window 8
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3. อุปกรณ์ เสริม
สายเชื่อมต่อ Type A to Mini-B USB กับคอมพิวเตอร์ (Code: ESC-DB9F-M18)

4. การติดตั้งโปรแกรม
4.1. ทาการดาวน์โหลด Setup file เพื่อทาการติดตั้งจาก www.escortdataloggers.com ชื่อไฟล์
ConsolePlusSetup.exe/ ConsolePlusSetup.zip จากนั้นทาการติดตั้งดังรู ป
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4.2. กดดับเบิลคลิกที่ไฟล์ ConsolePlusSetup.exe จากนั้นคลิก Next

4.3. เลือกสถานที่ติดตั้งโปรแกรม จากนั้นคลิก Next

คลิก Next
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คลิก Install เพื่อติดตั้ง drivers

คลิก Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม

คลิก FINISH
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5. การใช้ งานโปรแกรม ConsolePlus
5.1. เริ่ มการใช้งานโปรแกรมโดยคลิกที่ไอคอนรู ป

หากทาการติดตั้งครั้งแรกจะมีหน้า OPTIONS

และตัวหนังสื อสี แดง ถ้าต้องการตั้งค่าตามเดิมให้คลิก OK หากต้องการตั้งค่าแบบอื่นให้ทาการเลือกสถานที่
เก็บไฟล์ ดังรู ป

5.2. จากนั้นจะมีหน้า Home page ขึ้นมา ให้ทาการตรวจเช็คดูวา่ โปรแกรมได้ทาการอัพเดตเป็ นเวอร์ ชนั่
ล่าสุ ดแล้วก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไป
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6. เมนูหลัก
ฟังก์ชนั่ ต่างๆ จะยังคงไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะทาการเชื่อมต่อเครื่ อง Data Logger หรื อทาการ
เปิ ดไฟล์ขอ้ มูลขึ้นมา ผูใ้ ช้งานสามารถคลิกเลือกที่ “Options” ได้เสมอเพื่อทาการเปลี่ยนค่าต่างๆ

เปิ ดไฟล์ขอ้ มูลที่ได้บนั ทึกเก็บไว้
บันทึกข้อมูลของ Data logger
บันทึกข้อมูลของ Data logger ในรู ปแบบไฟล์อื่นๆ เช่น csv
และ txt

ปิ ดไฟล์ขอ้ มูลที่เลือกในกรณี ที่เปิ ดหลายไฟล์

ปิ ดไฟล์ขอ้ มูลทั้งหมด
ตั้งค่าโปรแกรม
เปิ ดไฟล์เทมเพลตที่ได้บนั ทึกไว้
บันทึกไฟล์เทมเพลตที่ได้ต้ งั ค่าใหม่
สร้างไฟล์ขอ้ มูลเป็ นรู ปแบบไฟล์ PDF
รู ปแบบรายงานก่อนสัง่ พิมพ์
สัง่ พิมพ์รายงาน
ตรวจเช็คการอัพเดตโปรแกรม
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7. สั ญลักษณ์ ต่างๆ ของโปรแกรม

บันทึกข้อมูล

เช็คอัพเดตโปรแกรม

เปิ ดไฟล์ขอ้ มูล

รู ปแบบรายงานก่อนพิมพ์

ตั้งค่าการทางานของ Data logger

สัง่ พิมพ์รายงาน

ล๊อคการตั้งค่าโปรแกรม

ดาวน์โหลดข้อมูลจาก Data logger
บันทึกข้อมูลเป็ นรู ปแบบไฟล์ PDF บันทึกลงในแฟ้ มที่ต้งั ค่าเริ่ มต้น

ตั้งค่าโปรแกรม ConsolePlus Options

8. แถบต่ างๆ ของโปรแกรม

Home:

แสดงหน้า Homepage

Program:

ตั้งค่าโปรแกรมของ Data logger

Graph:

กราฟเส้นแสดงข้อมูลของ Data logger หรื อไฟล์ขอ้ มูล

Histogram: กราฟแท่งแสดงข้อมูลของ Data logger หรื อไฟล์ขอ้ มูล
Table:

ตารางแสดงข้อมูลของ Data logger หรื อไฟล์ขอ้ มูล

Summary: แสดงการสรุ ปข้อมูลของ Data logger หรื อไฟล์ขอ้ มูล
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9. ตัวเลือกการตั้งค่ าโปรแกรม
- General tab: ใช้สาหรับทาการเลือก/ ไม่เลือกการตั้งค่าต่างๆ (เช่น ดาวน์โหลดข้อมูลอัตโนมัติหรื อ
บันทึกข้อมูลอัตโนมัติ)
แสดงหน้าต่างการช่วยเหลือที่ดา้ นขวาของโปรแกรม
ดาวน์โหลดข้อมูลจาก Data logger อัตโนมัติทนั ทีที่เชื่อมต่อ
บันทึกข้อมูลอัตโนมัติภายหลังจากดาวน์โหลดข้อมูลแล้ว

ข้อมูลจะถูกบันทึกเป็ นรู ปแบบไฟล์ txt แบบอัตโนมัติ
ข้อมูลจะถูกบันทึกเป็ นรู ปแบบไฟล์ csv แบบอัตโนมัติ
ข้อมูลจะถูกบันทึกเป็ นรู ปแบบไฟล์ PDF แบบอัตโนมัติ
เปิ ดข้อมูลที่บนั ทึกเป็ นรู ปแบบไฟล์ PDF แบบอัตโนมัติ
ทาการเลือกหน่วยอุณหภูมิเป็ น OC หรื อ OF
เปรี ยบเทียบข้อมูลในช่ วงเวลาเดียวกัน
เปรี ยบเทียบข้อมูลต่างช่วงเวลากัน

สามารถเลือกค่า Activation Energy ให้คานวณเป็ น MKT
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- View tab: สามารถปรับตั้งค่าต่างๆ ของกราฟเส้นและกราฟแท่งได้

- ภาษา: สามารถเลือกใช้งานได้ 6 ภาษา
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10. การตั้งค่าการทางานของเครื่อง iMINI
10.1. ต่อสาย USB เพื่อเชื่อมต่อโปรแกรมกับเครื่ อง iMINI โดยให้ปลายด้าน mini USB ต่อเข้ากับตัวเครื่ อง
iMINI และปลายด้าน USB ต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่ติดตั้งโปรแกรมหรื อคอมพิวเตอร์
10.2. โปรแกรม ConsolePlus จะทาการเชื่อมต่อเครื่ อง iMINI กับโปรแกรม
10.3. จะแสดงหมายเลข Serial number ของเครื่ อง iMINI และสถานะของการแจ้งเตือนต่างๆ ดังรู ป
แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ รายละเอียดของ

หมายเลขช่องที่เชื่อมต่อ, Serial number และ
สถานะของการแจ้งเตือน
แสดงไฟล์ขอ้ มูล สถานที่เก็บไฟล์, Serial
number และสถานะของการแจ้งเตือน

ภาพแสดงสถานะของการแจ้ งเตือนต่ างๆ ทีไ่ ด้ ต้งั ค่ าไว้
10.4. ถ้าหากแถบฟังก์ชนั่ เป็ นสี เทาให้คลิกที่สัญลักษณ์ “download” ด้านบน
10.5. คลิกเลือกแถบ PROGRAM จะแสดงข้อมูลของการตั้งค่าในการเชื่ อมต่อครั้งล่าสุ ด
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ภาพแสดงรายละเอียดของหน้ าการตั้งค่ าโปรแกรมการทางานของเครื่อง iMINI
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ฟังก์ชั่นต่ างๆ ของการตั้งค่ าโปรแกรม

หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายละเอียด
เวอร์ ชนั่ Firmware ของเครื่ อง iMINI ที่เชื่อมต่อหรื อเครื่ องที่บนั ทึกข้อมูล
ช่องใส่ เลขรหัสผ่าน ใส่ ได้สูงสุ ด 8 ตัว
อนุญาตให้อ่านข้อมูลของเครื่ อง iMINI ได้โดยไม่ตอ้ งใช้รหัสผ่าน
อนุญาตให้ต้ งั ค่าการทางานของเครื่ อง iMINI ได้โดยไม่ตอ้ งใช้รหัสผ่าน
เลข Serial number ของเครื่ อง iMINI
รหัสสิ นค้าของเครื่ อง iMINI
ขนาดของหน่วยความจาในตัวเครื่ อง iMINI
เลขบอกจานวนครั้งที่ใช้งานเครื่ อง iMINI
ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานเครื่ อง iMINI
รายละเอียด/ หัวข้อของการใช้งาน
การตั้งค่าของเซ็นเซอร์ อุณหภูมิภายในเครื่ อง/ ภายนอกเครื่ อง/ ความชื้น
ค่าอุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิสูงสุ ดที่กาหนดให้แจ้งเตือน
ค่าอุณหภูมิสูงสุ ดของช่วงอุณหภูมิที่กาหนด
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การตั้งค่ า
ไม่สามารถตั้งค่าได้
สามารถตั้งค่าได้
สามารถตั้งค่าได้
สามารถตั้งค่าได้
ไม่สามารถตั้งค่าได้
ไม่สามารถตั้งค่าได้
ไม่สามารถตั้งค่าได้
ไม่สามารถตั้งค่าได้
ไม่สามารถตั้งค่าได้
สามารถตั้งค่าได้
สามารถตั้งค่าได้
สามารถตั้งค่าได้
สามารถตั้งค่าได้

หมายเลข
รายละเอียด
การตั้งค่ า
สามารถตั้งค่าได้
14
ค่าอุณหภูมิต่าสุ ดของช่วงอุณหภูมิที่กาหนด
สามารถตั้งค่าได้
15
ค่าอุณหภูมิที่ต่ากว่าอุณหภูมิต่าสุ ดที่กาหนดให้แจ้งเตือน
สามารถตั้งค่าได้
16
เปิ ด/ปิ ด การใช้งานตัวเซ็นเซอร์
ระยะเวลาหน่วงก่อนที่จะทาการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิออกนอกช่วงที่กาหนด
สามารถตั้งค่าได้
17
อย่างต่อเนื่ อง
จานวนครั้งรวมที่อุณหภูมิออกนอกช่วงที่กาหนดทั้งหมดก่อนที่จะทาการแจ้ง
สามารถตั้งค่าได้
18
เตือน
สามารถตั้งค่าได้
19
ช่วงระยะเวลาในการอ่านค่าและบันทึกผล
สามารถตั้งค่าได้
20
กาหนดวันและเวลาเริ่ มการทางาน
สามารถตั้งค่าได้
21
ระยะเวลาหน่วงก่อนที่จะเริ่ มการทางาน
สามารถตั้งค่าได้
22
แสดงการแจ้งเตือนที่หน้าจอ
สามารถตั้งค่าได้
23
แสดงอุณหภูมิที่หน้าจอ
สามารถตั้งค่าได้
24
เปิ ด/ ปิ ด การแจ้งเตือน
ระยะเวลาความต่อเนื่ องของการใช้งานแต่ละครั้ง ผูใ้ ช้สามารถกาหนดเองหรื อ
สามารถตั้งค่าได้
25
เลือกจากรายการ
สามารถตั้งค่าได้
26
หน่วยความจาที่ใช้ไปครั้งก่อน
สามารถตั้งค่าได้
27
วันและเวลาหยุดการทางาน
สามารถตั้งค่าได้
28
ตั้งค่าให้หยุดการทางานเมื่อครบจานวนครั้งในการอ่านและบันทึกข้อมูล
สามารถตั้งค่าได้
29
เปิ ดการใช้งานปุ่ ม Stop เพื่อหยุดการทางาน
สามารถตั้งค่าได้
30
สัญลักษณ์แสดงสถานะหรื อปริ มาณของแบตเตอรี่ ภายใน
สามารถตั้งค่าได้
31
ให้ทางานแบบต่อเนื่ องไม่หยุด
สามารถตั้งค่าได้
32
ทาการรี เซ็ตค่าใหม่อตั โนมัติ
ไม่สามารถตั้งค่าได้
33
รวมระยะเวลาการทางานทั้งหมดจากการตั้งค่า
หมายเหตุ: เครื่ อง Data logger จะเริ่ มทางานเมื่อถึงเวลาที่ต้ งั ไว้หรื อทาการกดปุ่ ม START โดยเริ่ มทางาน
ทันทีหรื อมีระยะเวลาหน่วงก่อนเริ่ มทางานหรื อทั้ง 2 อย่าง ดังนั้นควรตั้งค่าเหล่านี้ดว้ ยความระมัดระวัง
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คลิกเลือกที่สัญลักษณ์ PROGRAM

จะปรากฏกล่องข้อความเพื่อให้ทาการยืนยันการตั้งค่า

เหล่านั้น

หลังจากทาการตกลงจะปรากฏแถบแสดงผลความคื บหน้าของการตั้งค่าจนครบ 100% ดังรู ป
ด้านล่าง

จากนั้นจะปรากฏข้อความ “READY” ที่หน้าจอแสดงผลของ iMINI แสดงว่าเครื่ องพร้อมเริ่ มการ
ทางานภายใต้การตั้งค่าที่กาหนด
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11. ล๊อคการตั้งค่ าโปรแกรมการทางาน
การตั้งค่าต่างๆ ที่สาคัญในการทางานของเครื่ อง Data logger สาหรับครั้งต่อไปหรื อผูใ้ ช้งานมีเครื่ อง
Data logger หลายเครื่ องที่ตอ้ งทาการตั้งค่าให้เหมือนกัน ผูใ้ ช้งานสามารถล๊อคค่าต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้ทาการ
ตั้งค่าโดยอัตโนมัติเมื่อทาการเชื่ อมต่อเครื่ อง Data logger กับโปรแกรม โดยทาการคลิ กที่สัญลักษณ์
แล้วจะเปลี่ยนรู ปเป็ น

และโปรแกรมจะทาการล๊อคค่าต่างๆ ที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งค่าเหล่านั้นคือค่าที่แสดงในรู ป

ด้านล่างที่เป็ นตัวอักษรสี แดง ฟังก์ชนั่ นี้สามารถใช้ได้กบั ผลิตภัณฑ์ที่มีรหัสสิ นค้าเหมือนกัน
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12. รู ปแบบของไฟล์ข้อมูลทีท่ าการบันทึกหรือโหลดเข้ ามาทีโ่ ปรแกรม
การบันทึกไฟล์ ข้อมูล: ผูใ้ ช้งานสามารถบันทึกไฟล์ขอ้ มูลในรู ปแบบไฟล์ CVT โดยไฟล์ขอ้ มูลจะถูก
ขยายเป็ นไฟล์ *.xtp และบันทึกลงในที่ที่ต้ งั ค่าไว้เดิม
การโหลดไฟล์ ข้อมูล: ผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานไฟล์ขอ้ มูลที่ได้บนั ทึกไว้แล้ว (*.xtp) เมื่อทาการโหลด
ไฟล์ขอ้ มูลเสร็ จค่าต่างๆ ที่ต้ งั ไว้น้ นั จะแสดงเป็ นตัวอักษรสี แดง ที่สัญลักษณ์การล๊อคนั้นจะเป็ นรู ปล๊อคและ
สัญลักษณ์การโปรแกรมนั้นจะแสดงขึ้นทันทีที่ทาการเชื่อมต่อเครื่ อง Data logger โดยผูใ้ ช้จะสามารถตั้งค่า
ต่างๆ ตามที่บนั ทึกไว้น้ ีได้

13. การตั้งรหัสการป้ องกัน
รหัสการป้ องกันสามารถตั้งได้ต้ งั แต่ 1-8 ตัว โดยไม่ตอ้ งมีตวั อักษรก็ได้
- เมื่อเริ่ มต้นกรอบใส่ รหัสผ่านจะว่างและฟังก์ชนั่ Allow RD/ Allow WR จะเป็ นสี เทาจางๆ ดังรู ป

- ฟังก์ชนั่ Allow RD/ Allow WR จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อทาการใส่ ตวั เลขรหัสผ่านลงไปดังรู ป

- ถ้าทาการคลิกเลือกฟังก์ชนั่ Allow RD ดังรู ปด้านล่าง ผูใ้ ช้งานจะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลโดยไม่
ต้องใส่ รหัสผ่าน แต่จะไม่สามารถตั้งค่าโปรแกรมการทางานของเครื่ อง Data logger ได้

- ถ้าหากทาการคลิกเลือกฟังก์ชนั่ Allow WR ดังรู ปด้านล่าง ผูใ้ ช้งานจะสามารถตั้งค่าโปรแกรมการ
ทางานของเครื่ อง Data logger ได้โดยไม่ตอ้ งใส่ รหัสผ่าน แต่จะไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้
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เมื่อทาการเชื่อมต่อเครื่ อง Data logger ในครั้งต่อไปโปรแกรม ConsolePlus จะทาการถามรหัสผ่าน
และใช้งานโปรแกรมได้ตามการตั้งค่าที่เลือกไว้

- ถ้าหากตั้งค่าเลือกเป็ น Allow RD ปุ่ ม Read จะปรากฏขึ้นมาให้สามารถทาการกดได้ โดยหลังจาก
ทาการคลิกแล้ว ปุ่ ม “Download” จะก็สามารถกดได้เช่นกันและโปรแกรมจะทาการดาวน์โหลดข้อมูลเมื่อทา
การคลิก

หรื อทาการดาวน์โหลดอัตโนมัติถา้ ได้ต้ งั ค่าเอาไว้
- ถ้าหากตั้งค่าเลือกเป็ น Allow WR ปุ่ ม Write จะปรากฏขึ้นมาให้สามารถทาการกดได้ โดยหลังจาก

ทาการคลิกแล้วหน้าต่างการตั้งค่าโปรแกรมการทางานจะปรากฏขึ้น

14. การตั้งค่า User defined
ผูใ้ ช้งานสามารถตั้งค่าได้โดยเลือกเป็ นจานวนวันดังรู ป

สามารถตั้งค่าได้ต้ งั แต่ 1-60 วัน โดยโปรแกรมจะใช้หน่วยความจาของเครื่ อง Data logger ทั้งหมด
และจะตั้งค่าช่วงระยะเวลาในการอ่านค่าแต่ละครั้งให้สอดคล้องกันกับหน่วยความจาของเครื่ อง
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15. การดาวน์ โหลดข้ อมูล
15.1. ต่อสาย USB เพื่อเชื่อมต่อโปรแกรมกับเครื่ อง iMINI โดยให้ปลายด้าน mini USB ต่อเข้ากับตัวเครื่ อง
iMINI และปลายด้าน USB ต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่ติดตั้งโปรแกรมหรื อคอมพิวเตอร์
15.2. โปรแกรม ConsolePlus จะทาการดาวน์โหลดข้อมูลอัตโนมัติ (ถ้าตั้งค่าไว้ให้ดาวน์โหลดอัตโนมัติ)
15.3. หรื อผูใ้ ช้สามารถสั่งให้โปรแกรมทาการดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยคลิกที่สัญลักษณ์
15.4. แถบแสดงสถานการณ์ดาวน์โหลดจะปรากฏขึ้นที่มุมซ้ายล่าง ดังรู ป

15.5. ข้อมูลปัจจุบนั หรื อข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในเครื่ อง Data logger (ที่หน้าจอของเครื่ องจะขึ้นคาว่า
STOPPED) จะถูกดาวน์โหลดและจะแสดงกราฟข้อมูลขึ้นให้ทนั ที
15.6. การดาวน์โหลดจะสามารถทาได้แม้วา่ จะไม่มีขอ้ มูลภายในเครื่ อง Data logger หรื อเป็ นเครื่ องใหม่หรื อ
เครื่ องนั้นยังไม่ได้กดเริ่ มการทางานโดยหน้าจอยังขึ้นคาว่า READY อยู่
15.7. โปรแกรมจะไม่ทาการดาวน์โหลดข้อมูลถ้าหากเครื่ องถูกตั้งค่ารหัสผ่านและฟังก์ชนั่ Allow RD ถูกปิ ด
ไว้
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16. กราฟข้ อมูล

- กราฟข้อมูลจะแสดงโดยอัตโนมัติภายหลังจากที่ทาการดาวน์โหลดข้อมูล หรื อทาการเปิ ดไฟล์ขอ้ มูล ที่
บันทึกไว้
- แนวแกน X จะแสดงวันที่และเวลาในการบันทึกผล
- แนวแกน Y จะแสดงค่าอุณหภูมิหรื ออุณหภูมิ/ ความชื้น (ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของ Data logger)
- ถ้าเครื่ อง Data logger มี 1 เซ็นเซอร์ กราฟจะแสดงสี พ้ืนหลังที่ต่างกันในแต่ละช่วงการแจ้งเตือนที่กาหนด
ไว้
- ถ้าเครื่ อง Data logger มีเซ็นเซอร์ หลายตัว สี พ้นื หลังของกราฟจะเป็ นสี น้ าเงิน (เหมือนรู ปด้านบน) ผูใ้ ช้งาน
สามารถทาการตั้งค่าหรื อเปลี่ยนแปลงสี กราฟได้ตลอด โดยคลิก
- ด้านล่างของกราฟจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของเซ็นเซอร์ ทุกตัว (Serial number และชนิดของเซ็นเซอร์ )
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- ผูใ้ ช้งานสามารถคลิกเลือกให้แสดงหรื อไม่แสดงข้อมูลของเซ็นเซอร์ แต่ละตัวในกราฟได้ โดยคลิกที่กรอบ
ของเซ็นเซอร์ แต่ละตัวด้านล่างของกราฟ
- ถ้าหากทาการเลือกให้กราฟแสดงผลแค่ 1 เซ็นเซอร์ พื้นหลังของกราฟจะแสดงเป็ นสี แยกตามช่วงการแจ้ง
เตือนที่ต้ งั ค่าไว้ (HH, H, L, LL) ตามรู ปด้านล่าง

High High
High
Low
Low Low

สี พนื้ หลังของกราฟจะแยกสี เมื่อทาการ
เลือกดูข้อมูล 1 ตัวเซ็นเซอร์

- ผูใ้ ช้งานสามารถขยายดูขอ้ มูลในจุดที่สนใจภายในกราฟได้โดยใช้ เมาส์และถ้าทาการลากเมาส์ไปที่ภายใน
กราฟจะสามารถแสดงข้อมูลในจุดที่เมาส์ลากไปชี้ได้
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17. การบันทึกข้ อมูล
หากทาการเลือก AUTO SAVE ไว้ในส่ วนที่ต้ งั ค่าโปรแกรม ข้อมูลจะถูกบันทึกไปที่แฟ้ มตามค่า
เริ่ มต้นโดยอัตโนมัติ หรื อผูใ้ ช้สามารถทาการบันทึกข้อมูลได้เองโดยคลิกที่สัญลักษณ์

หรื อทาการคลิก

ที่
บันทึก (Save): บันทึกรู ปแบบชนิดของไฟล์ตามค่าเริ่ มต้น (*.CVT) ในแฟ้ มที่อยูต่ ามค่าเริ่ มต้น
บันทึกไปที่ (Save as): ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกรู ปแบบของไฟล์ที่บนั ทึกจากรายการเป็ น *.CVT,
*.TXT, *.CSV หรื อ PDF โดยคลิกที่สัญลักษณ์

และไฟล์จะถูกไปเก็บที่แฟ้ มตามค่าเริ่ มต้น

ผูใ้ ช้งานสามารถตั้งค่าให้โปรแกรมทาการบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติตามรู ปแบบของไฟล์ที่
ต้องการได้ตามรู ปด้านล่าง

18. การตั้งค่าให้ เปิ ดไฟล์ข้อมูลเป็ นรู ปแบบ PDF โดยอัตโนมัติ
- ทาการคลิกเลือกที่

โปรแกรม ConsolePlus จะแปลงไฟล์เป็ น

รู ปแบบไฟล์ PDF โดยอัตโนมัติ
- ทาการคลิกเลือกที่

โปรแกรม

ConsolePlus

จะทาการเปิ ด

ไฟล์ขอ้ มูลเป็ นรู ปแบบไฟล์ PDF โดยอัตโนมัติทนั ทีที่เชื่ อมต่อเครื่ อง Data logger และดาวน์โหลดข้อมูล
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ทั้งนี้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมต่อนั้นต้องมีโปรแกรม PDF อยูแ่ ล้วจึงจะสามารถใช้ฟังก์ชนั่ นี้ได้ ซึ่ ง
ถ้าหากไม่ได้ลงโปรแกรม PDF ไว้ฟังก์ชนั่

จะเป็ นสี เทาจางและไม่สามารถ

คลิกเลือกใช้งานได้จนกว่าจะทาการลงโปรแกรม PDF
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19. กราฟแท่ ง (Histogram)
ผูใ้ ช้สามารถคลิกเลือกให้โปรแกรมแสดงข้อมูลเป็ นรู ปแบบกราฟแท่งได้ ดังรู ปด้านล่าง
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20. ตารางแสดงผล
ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้ในเครื่ อง Data logger ตั้งแต่เริ่ มการทางานจนสิ้ นสุ ดการทางานจะ
แสดงไว้ใ นตาราง โดยผูใ้ ช้ส ามารถเลื่ อนลงเพื่ อดู ขอ้ มู ลที่ บ นั ทึ กไว้ท้ งั หมดได้ การอ่ า นค่ า จะแสดงเป็ น
ตัวอักษรสี ตามค่าการแจ้งเตือนที่ต้ งั ไว้ทาให้ง่ายต่อการอ่านผล ดังรู ปด้านล่าง

ข้อมูลที่ต่ากว่าค่า LOW LOW
จะแสดงเป็ นตัวสี น้ าเงินเข้ม

ข้อมูลที่อยูใ่ นช่วงที่กาหนดจะ
แสดงเป็ นตัวสี เขียว

ข้อมูลที่สูงกว่าค่า HIGH จะ
แสดงเป็ นตัวสี แดง

ข้อมูลที่สูงกว่าค่า HIGH HIGH
ข้อมูลที่ต่ากว่าค่า LOW จะแสดง

จะแสดงเป็ นตัวสี แดงเข้ม

เป็ นตัวสี น้ าเงิน
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21. ตารางสรุปผลข้ อมูล
รายละเอียดของข้อมูลที่บนั ทึกไว้และข้อมูลพื้นฐานของเครื่ อง Data logger และตัวเซ็นเซอร์ ท้ งั หมด
จะแสดงอยูใ่ นตารางดังรู ปด้านล่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลอุณหภูมิจากตัวเซ็นเซอร์
ภายในตัวเครื่ อง

ข้อมูลความชื้นจากตัวเซ็นเซอร์
ภายในตัวเครื่ อง

ข้อมูลอุณหภูมิจากตัวเซ็นเซอร์
ภายนอกตัวเครื่ อง
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22. การทาเครื่องหมาย (Bookmark)
การท าเครื่ องหมายบนข้อมู ล ที่ ส นใจจะแสดงอยู่ใ นกราฟและตารางข้อมู ล ผูใ้ ช้ง านสามารถท า
เครื่ องหมาย ณ เวลาที่ตอ้ งการได้ในขณะที่เครื่ อง Data logger กาลังทางานอยูโ่ ดยกดที่ปุ่ม START ที่เครื่ อง
ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาที จะมีขอ้ ความขึ้นว่า MARKED ปรากฏที่หน้าจอแสดงผลของเครื่ องเป็ นเวลาไม่
นาน ซึ่งเมื่อทาการดาวน์โหลดข้อมูลจะแสดงการทาเครื่ องหมายรู ปดาวบนกราฟและแถบสี เทาบนตารางดัง
รู ปด้านล่าง

เครื่ องหมายรู ปดาวจะแสดงอยู่
ในกราฟ

แถบสี เทาจะแสดงอยูใ่ น

ตารางข้อมูล
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23. ค่ า Mean Kinetic Temperature (MKT)
ผูใ้ ช้งานจะพบค่า Mean Kinetic Temperature (MKT) ในตารางสรุ ปผลข้อมูล โดยค่า MKT นี้จะ
เป็ นวิธีการที่ง่ายในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อข้อมูลที่เกิดจากความผันแปรของอุณหภูมิในขณะเก็บรักษา
หรื อจากการขนส่ งสิ นค้าที่เสื่ อมสภาพหรื อเน่าเสี ยได้
ค่าพลังงาน Activation energy (สาหรับของแข็งและน้ าปกติแล้วจะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 60-100 kJ∙mol-1)
โดยโปรแกรม ConsolePlus นั้นอนุ ญาตให้ผใู ้ ช้งานสามารถปรับเปลี่ยนค่า Activation energy ได้ ฟั งก์ชนั่ นี้
จะอยูใ่ น Option/ setting ของแถบ general

24. ระบบ Multilink
ผูใ้ ช้งานสามารถที่จะเปรี ยบเทียบข้อมูลจากหลายๆ ไฟล์ (เป็ นไฟล์รูปแบบ CVT) โดยทาการใช้
เมาส์หรื อกด Shift และเลือกไฟล์ต่างๆ ที่ตอ้ งการ โดยสามารถกาหนดเงื่อนไขการเปรี ยบเทียบได้ดงั นี้
- เปรี ยบเทียบข้อมูลบนพื้นฐานของวันที่/ เวลา ที่แท้จริ งของแต่ละไฟล์ขอ้ มูล
- เปรี ยบเทียบข้อมูลจากวันที่/ เวลา ในช่วงเวลาที่ต่างกันของแต่ละไฟล์ขอ้ มูล
ไฟล์ที่เชื่ อมต่อกันสามารถบันทึกในรู ปแบบ TXT และ CSV เพื่อสาหรับวิเคราะห์หรื อสั่งพิมพ์
ต่อไปได้ โดยข้อมูลจากหลายๆ ไฟล์สามารถส่ งกลับเข้าไปในกราฟ, กราฟแท่ง, ตารางและตารางสรุ ปผล
ข้อมูลได้ ดังรู ปด้านล่าง
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25. สถานะแบตเตอรี่
สถานะของแบตเตอรี่ จะแสดงอยูใ่ นแถบ “Program” โดยโปรแกรมจะทาการตรวจเช็คสถานะของ
แบตเตอรี่ และรายงานผลออกมาเป็ นรู ปสัญลักษณ์ ดังรู ปด้านล่าง

ถ้าแบตเตอรี่ มีพลังงานต่า สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่ พลังงานต่าจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอแสดงผลของ
Data logger

26. การพิมพ์ข้อมูล
โปรแกรม ConsolePlus มี ฟั ง ก์ชั่นการสั่ ง พิ ม พ์ข ้อมู ล ในขณะที่ ก าลัง เปิ ดไฟล์ข ้อมู ล หรื อก าลัง
เชื่ อมต่อกับเครื่ อง Data logger และดาวน์โหลดข้อมูลแล้ว ผูใ้ ช้งานสามารถสั่งพิมพ์ผลข้อมูลได้ที่หน้าเมนู
หลักหรื อคลิกที่สัญลักษณ์

ที่ดา้ นบน

27. การอัพเดตโปรแกรม (Update)
เมื่อทาการเปิ ดโปรแกรม ConsolePlus แล้วนั้น โปรแกรมจะทาการเช็คการอัพเดตโปรแกรมโดย
อัตโนมัติและจะแสดงข้อความขึ้นมาให้กดยืนยัน
ผูใ้ ช้ง านสามารถท าการอัพ เดตโปรแกรมได้เองจากแถบ MENU โดยคลิ ก เลื อกที่ “check for
update” ทาให้ผใู ้ ช้งานไม่จาเป็ นต้องทาการดาวน์โหลดไฟล์ยอ่ ยๆ อยูต่ ลอดเวลา
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คู่มือการใช้ งาน
CRYOPAK iMINI USB Pdf
Ver. 3.0

1. ในขณะที่เครื่ อง iMINI USB PDF อยูใ่ นสถานะ Sleep mode ไฟ LED จะกระพริ บเป็ นสี เขียวทุกๆ
8 วินาที
2. จากนั้นกดปุ่ ม START ค้างไว้ 3-5 วินาที เพื่อเริ่ มการทางาน ไฟ LED สี แดงที่ตาแหน่ง HH จะกระพริ บ
1 ครั้ง และไฟที่ตาแหน่ง LL > L > OK > H > HH จะกระพริ บตามลาดับ หลังจากนั้นไฟ LED สี เขียวจะ
กระพริ บทุกๆ 4 วินาที แสดงว่าเครื่ อง iMINI USB PDF ได้เริ่ มทาการบันทึกข้อมูลแล้ว
3. หากต้องการทาการ BOOKMARK (สู งสุ ด 8 ครั้ง) ในขณะที่เครื่ องทางานให้กดปุ่ ม START ค้างไว้ 3-5
วินาที ไฟ LED จะกระพริ บพร้อมกันทั้งหมด 1 ครั้ง แสดงว่าเครื่ องได้ทาการ BOOKMARK แล้ว
4. ทาการกดปุ่ ม STOP ค้างไว้ 3-5 วินาที เมื่อต้องการหยุดการทางาน ไฟ LED สี ฟ้าที่ตาแหน่ง LL จะ
กระพริ บ 1 ครั้ง และไฟที่ตาแหน่ง HH > H > OK > L > LL จะกระพริ บตามลาดับ เครื่ อง iMINI
USB PDF จะหยุดทาการบันทึกข้อมูล
5. ทาการดาวน์โหลดข้อมูลโดยฉีกถุงพลาสติกที่หุม้ มาออก เสี ยบเครื่ อง iMINI USB PDF ที่ช่อง USB ของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ไฟล์ขอ้ มูลที่ได้บนั ทึกไว้จะปรากฏขึ้นมาให้ทาการ Copy ไฟล์ PDF มาเก็บไว้ใน
Folder ที่ตอ้ งการ จากนั้นคลิกเปิ ดไฟล์ข้ ึนมาเพื่ออ่านผลข้อมูล
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การติดต่ อบริษทั ฯ ผู้จาหน่ าย
หากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรื อเรี ยกช่างบริ การเมื่อเครื่ อง Data logger เกิด
ขัดข้อง หรื อให้คาแนะนาติชมได้ที่
บริ ษทั เซสท์-เมด จากัด 896/1-2 ชั้น 3 อาคารสานักงาน เอสวี ซิ ต้ ี ทาวเวอร์ 1
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 02-682-9151-4, FAX: 02-682-9155, Email: ps@zest-med.com, support@zest-med.com,
service@zest-med.com
ลูกค้าสัมพันธ์: 080-061-8882, 080-061-8883
ฝ่ ายช่างเทคนิค: 081-375-9848, 081-375-9651
บริ ษทั ฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุ นผลิตภัณฑ์ของทางบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ หวังเป็ นอย่าง
ยิง่ ว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ จะสร้างความพึงพอใจ และมีส่วนร่ วมในการสร้างผลกาไรให้แก่กิจการของท่าน
ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
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