


คู่มือการใช้งานเคร่ืองแจ้งเหตุอัตโนมัต ิLK-100S1 

 

 เคร่ืองแจ้งเหตุอตัโนมตัินี ้จะถูกต่อเข้ากับระบบตรวจสอบอุณหภูมิโดยมีการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศพัท์เ ม่ือ

ตรวจพบวา่อณุหภมูิออกนอกชว่งท่ีก าหนด ระบบจะโทรไปแจ้งเหตพุร้อมกบัข้อความเสียงท่ีได้บนัทึกไว้ในเคร่ืองเร่ิมต้น

จากเบอร์โทรศพัท์ท่ี 1 – 5 ตามล าดบั กรณีเบอร์ท่ีไม่มีผู้ รับสายหรือสายไม่ว่างระบบก็จะโทรออกไปท่ีเบอร์ถดัไป หากมี

ผู้ รับสายนัน้ๆ แล้วระบบจะไมโ่ทรเรียกซ า้แตจ่ะยงัคงโทรไปท่ีเบอร์ถดัไปเชน่กนัจนกวา่จะมีผู้มาปิดการแจ้งเตือนท่ีเคร่ือง 

 

ขัน้ตอนการโปรแกรมเบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุ 

 1. บดิสวิทซ์กญุแจมาท่ีต าแหนง่ OFF 

 2. กด * 1 

 3. กดหมายเลขโทรศพัท์ (ใช้ได้ทัง้ทางไกล, มือถือ, ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัตู้สาขาโทรศพัท์ด้วย) 

 4. กด # เป็นการเสร็จสิน้ขัน้ตอนในการโปรแกรมเบอร์ท่ี 1 ถ้าต้องการโปแกรมเบอร์ตอ่ไปให้กดตามขัน้ตอนแรก 

ตวัอยา่งเชน่ 

   กด * 1 เบอร์โทรฯ 02-919-9614 # เป็นการโปรแกรมเบอร์ท่ี 1 

   กด * 2 เบอร์โทรฯ 02-919-9615 # เป็นการโปรแกรมเบอร์ท่ี 2 

 

ขัน้ตอนการเปล่ียนเบอร์โทรศัพท์ 

 1. กดดเูบอร์ท่ีต้องการเปล่ียนก่อนวา่อยูท่ี่ต าแหนง่ท่ีเท่าไหร่ โดยกดหมายเลขท่ีแป้นกดเพ่ือด ู(สวิทซ์กญุแจต้อง

 อยูต่ าแหนง่ OFF) ตวัอยา่ง เชน่ 

   กด 1 = ดหูมายเลขท่ี 1 

   กด 2 = ดหูมายเลขท่ี 2 

 2. จากนัน้ให้ท าการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์ โดยการบนัทกึทบัลงไปใหมต่ามขัน้ตอนการบนัทกึหมายเลขข้างต้น 

 

ขัน้ตอนการบันทกึเสียง 

 1. กด REC พร้อมกบั T ค้างไว้จนมีเสียงดงัป๊ีบ 1 ครัง้ 

 2. เร่ิมบนัทกึเสียงข้อความจนเสร็จ แล้วคอ่ยปลอ่ยปุ่ ม REC และ T 

 3. กดฟังเสียงท่ีบนัทกึ ให้กดปุ่ ม (T) 1 ครัง้ แล้วฟังเสียงท่ีบนัทกึไว้จนจบข้อความ 

 

ขัน้ตอนการเปล่ียนข้อความที่บันทกึ 

  - สามารถกดบนัทึกข้อความทบัได้เลย ตามขัน้ตอนการบนัทกึข้อความ 



กรณีเคร่ืองเกิดผิดปกติ 

 1. มีเสียงดงั ป๊ีบๆ แล้วท่ีหน้าจอขึน้ค าว่า LINE FOUNT แสดงว่าสายโทรศพัท์ท่ีตอ่ใช้กบัเคร่ืองแจ้งเหตขุดัข้อง 

 ให้แก้ไขระบบโทรศพัท์ 

 2. ขึน้ตวัอกัษรท่ีหน้าจอวา่ ALARM แสดงวา่มีการแจ้งเหตแุล้วแตย่งัไม่มีการรีเซ็ทเคร่ือง ให้ท าการรีเซ็ทโดยบิด

 สวิทซ์กญุแจมาท่ี OFF 

 3. ท่ีหน้าจอขึน้เบอร์โทรศพัท์แสดงว่าขณะนีมี้การแจ้งเหตแุล้ว ถ้าเป็นการแจ้งเหตโุดยไม่เจตนาหรือไม่ถกูต้อง

 ให้รีบบดิสวิทซ์กญุแจมาท่ี OFF ทนัที เพ่ือไมใ่ห้มีการแจ้งเหตไุปยงัหมายเลขอ่ืนๆ อีก 

 

ค าอธิบายส่วนต่างๆ ด้านหน้าของ LK 100S1 

 1.   LCD window: จอ LCD แสดงข้อมลูการโปรแกรมและหมายเลขโทรศพัท์ 

 2.   Power LED Indicator Light: ไฟแสดงโชว์วา่มีการจ่ายไฟเข้าระบบ 

 3.   Recording LED: กระพริบเม่ือก าลงัอดัเสียงบนัทกึข้อความ หรืออา่นข้อความ 

 4.   T Button: กดเพ่ือบนัทกึข้อความ หรือฟังเสียงท่ีบนัทึก 

 5.   Recording Button: กดเพ่ือบนัทกึข้อความ 

 6.   Microphone: ไมโครโฟน ใช้เพ่ืออ่านข้อความเวลาบนัทกึ 

 7.   Keypad: ใช้ในการโปรแกรมหรือใส่หมายเลขโทรศพัท์ 

 8.   Key operated switch: ใช้เพ่ือเปิด – ปิดระบบ 

 9.   Built-in Sounder: ใช้เม่ือเวลาอา่นข้อความและเตือน 

 10. Fixing Screw: ชอ่งส าหรับขนัน๊อต 

 11. Panic Button: กดเพ่ือแจ้งเหตฉุกุเฉินทนัที 

 12. Line in: ตอ่สายเข้ากบัสายโทรศพัท์ 

 13. Connection Terminal: ส าหรับตอ่ไฟเข้าและอปุกรณ์เซ็นเซอร์ 

 14. Alarm Output Dry Contact: สีเหลือง-NC, สีเขียว-Com, สีขาว-NO 

 

คุณสมบัตต่ิางๆ  

 1.   สามารถเห็นข้อความจากจอ LCD ท าให้การโปรแกรมง่าย 

 2.  สามารถบนัทึกหมายเลขโทรศพัท์ได้ถึง 8 หมายเลข แตล่ะหมายเลขบนัทึกได้ไมเ่กิน 25 ตวั 

 3.  สามรถบนัทกึข้อความท่ีต้องการได้ 20 วินาที 

 4.  EEPROM ความจ าไมล่บในกรณีท่ีไฟดบัหรือถอดไฟออก 



 5.  มีระบบป้องกนัการตดัสาย สายไมว่า่งและสายไมท่ างาน 

 6.  มีเสียงแจ้งเตือนเม่ือมีผู้กดปุ่ มเลน่ สายถกูตดัหรือช๊อต 

 7.  มีโหมดการเลือกก าหนดให้ท างานแบบ NC หรือ NO ได้ 

 8.  สามารถใช้ระบบโทรศพัท์ท่ีเป็น PABX ได้ 

 9.  สามารถตัง้ให้หนว่งเวลาเข้า – ออกได้ และจ านวนครัง้ทีใ่ห้หมนุโทรศพัท์แจ้ง 

 10. มีปุ่ มแจ้งเหตฉุกุเฉินสามารถกดแจ้งเหตไุด้ทนัที 

 11. มีบนัทกึการบกุรุกรายงานท่ีจอ LCD 

 12. มี Alarm Output Dry Contact 

 

การโปรแกรมข้อมูล 

 ก่อนท่ีจะท าการโปรแกรมข้อมลู ให้หมนุปุ่ ม Keyswitch ไปท่ี Off ท่ีหน้าจอจะปรากฏข้อความ LK 100 

Autodialer 

 1. การบันทกึหมายเลขโทรศัพท์ 

  1.1. หมนุโทรศพัท์โดยตรงไมต้่องผา่นระบบตู้โทรศพัท์ 

    a. การบนัทึกหมายเลขโทรศพัท์ (เชน่บนัทึกโทรศพัท์หมายเลขท่ี 1) 

    กดปุ่ ม * ตามด้วยล าดบัของหมายเลขโทร เชน่ ล าดบัท่ี 1 ตามด้วยเบอร์โทรศพัท์ ตามด้วย 

    เคร่ืองหมาย # คือจบหมายเลขท่ีจะโปรแกรมหมายเลขท่ี 1  

    b. การบนัทกึหมายเลขโทรศพัท์หมายเลขท่ี 2-8 ให้ท าตามข้อ a. ตามล าดบัตอ่ไป 

  1.2. หมนุโทรศพัท์ผา่นระบบตู้โทรศพัท์ PABX 

    a. การบนัทึกหมายเลขโทรศพัท์ (เชน่บนัทึกโทรศพัท์ล าดบัท่ี 1) 

    กดปุ่ ม * ตามด้วยล าดบัของหมายเลขโทร เช่นล าดบัท่ี 1 ตามด้วยหมายเลขท่ีตดัเพ่ือโทรออกข้าง

    นอกเช่น 9 ตามด้วย * (หน่วงเวลาเพ่ือรอตดัสายเพ่ือโทรออก) ตามด้วยหมายเลขโทรศพัท์ท่ี

    ต้องการโทรออก ตามด้วย # คือจบหมายเลขท่ีจะโปรแกรมหมายเลขท่ี 1  

    b. การบนัทกึหมายเลขโทรศพัท์หมายเลขท่ี 2-8 ให้ท าตามข้อ a) ตามล าดบัตอ่ไป  

    หมายเหต ุ

    1. การตดัสายเพ่ือโทรศพัท์ออกข้างนอกของระบบตู้  PABX สว่นใหญ่ใช้ 0 หรือ 9  

    2. การตัง้หนว่งเวลาตดัสายโทรออก เคร่ืองหมาย *1 ตวัจะหน่วงเวลาได้ 2 วินาที ถ้าต้องการหน่วง

    เวลามากกวา่ 2 วินาทีก็ให้ใสเ่คร่ืองหมายดอกจนัเพิ่มเข้าไปอีก 

   



  1.3. หมนุโทรศพัท์ท่ีมีปลายทางเป็นระบบ PABX มีหมายเลขตอ่สายเชน่ 102 เป็นต้น 

    a. การบนัทึกหมายเลขโทรศพัท์ (เชน่บนัทึกโทรศพัท์หมายเลขท่ี 1)  

    กดปุ่ มตามด้วยล าดบัหมายเลขโทร เช่นล าดบัท่ี 1 ตามด้วยหมายเลขโทรศพัท์ ตามด้วย * (หน่วง

    เวลา * ตวัเทา่กบัหนว่งเวลา 2 วินาที) ตามด้วยหมายเลขท่ีต้องการตอ่ ตามด้วย # คือจบหมายเลข

    ท่ีจะโปรแกรมหมายเลขท่ี 1 

    หมายเหตุ 

    การตัง้หน่วงเวลากดปุ่ มเคร่ืองหมาย *1 อนัเทา่กบัหนว่ง 2 วินาที 

   

  1.4. การลบหมายเลขโทรศพัท์ท่ีบนัทึกไว้ 

    a. การลบหมายเลขโทรศพัท์ท่ีบนัทกึไว้ กดปุ่ ม * ตามด้วยล าดบัหมายเลขท่ีต้องการลบ เชน่ 

    หมายเลขโทรศพัท์ล าดบัท่ี 1 ก็กดหมายเลข 1 ตามด้วย # จบขัน้ตอนการลบหมายเลขโทรศพัท์   

    หมายเหตุ 

    หมายเลขโทรศพัท์ท่ีว่างอยู่ท่ียงัไมไ่ด้โปรแกรมจะถกูข้ามไปเวลาหมนุโทรศพัท์แจ้งเหตุ 
   

  1.5. การบนัทกึเสียงข้อความและฟังข้อความท่ีบนัทึก 

    a. การบนัทกึข้อความเสียงให้กดปุ่ ม (REC) และ (T) ค้างไว้พร้อมกนั เคร่ืองจะมีเสียงดงัป๊ีบครัง้หนึ่ง

    และไฟ LED (REC) กระพริบ พดูข้อความท่ีต้องการบนัทึกตรงช่อง (Mic) ไมโครโฟนสามารถพดูได้

    ไมเ่กิน 20 วินาที เม่ือสิน้สดุจะมีเสียงดงัป๊ีบ 2 ครัง้และไฟ (REC) ดบัลงแปลวา่การบนัทกึสิน้สดุ 

    b. ถ้าต้องการฟังเสียงท่ีบนัทึกให้กดปุ่ ม (T) ปุ่ ม (Rec) จะมีไฟกระพริบและเคร่ืองจะอ่านข้อความท่ี

    บนัทกึให้ฟัง 

  1.6. การตรวจสอบหมายเลขโทรศพัท์ท่ีบนัทกึไว้ 

    a. ถ้าต้องการตรวจสอบหมายเลขโทรศพัท์ท่ีท าการบนัทึกไว้เช่น หมายเลข 2 ให้กดปุ่ มหมายเลข 2 

    ท่ีหน้าจอ LCD จะแสดงข้อความ 2: Phone Number หมายเลขโทรศพัท์อ่ืนท่ีบนัทกึก็เชน่เดียวกนั 

  1.7. การตัง้คา่หนว่งเวลาเข้า – ออก และจ านวนครัง้ในการหมนุโทรศพัท์แจ้งเหต ุ

    a. กดปุ่ ม *9 ท่ีหน้าจอ LCD จะปรากฏข้อความ IN DEL 0 SEC ระบวุา่ตัง้คา่หน่วงเวลาไว้ท่ี 0 วินาที

    ถ้าต้องการเพิ่มเวลาในการหน่วงเวลาขาเข้าให้กดปุ่ มเลข 1 (ให้กดเลข 1 เพิ่มไปเร่ือยๆ ถ้าต้องการ

    หน่วงมากขึน้ หมายเลข 1 หนึ่งตวัเพิ่มการหน่วงเวลาตวัละ 10 วินาที หน่วงได้ถึง 70 วินาที) ถ้า



    ต้องการลดเวลาท่ีตัง้คา่หน่วงเวลาท่ีตัง้คา่หน่วงเวลาไว้ให้กดเลข 0 ไปเร่ือย (หมายเลข 0 หนึ่งตวั

    เทา่กบัลดเวลาครัง้ละ 10 วินาทีเชน่กนั) 

    b. ท าการโปรแกรมตอ่จาก a. กดปุ่ ม # หน้าจอจะปรากฏข้อความ EXIT DEL 0 SEC ระบวุ่าได้ตัง้

    เวลาหนว่งขาออกไว้ 0 วินาที กดปุ่ มใสห่มายเลข 1 หนึง่ตวัเทา่กบัหน่วงเวลาขาออกเพิ่มขึน้ทีละ 10 

    วินาทีได้สงูสดุ 180 วินาที ตามล าดบั ถ้าต้องการลดการหนว่งเวลาขาออกให้กดปุ่ มหมายเลข 0 กด

    ปุ่ มใสห่มายเลข 0 หนึง่ตวัเทา่กบัลดการหนว่งเวลาตวัละ 10 วินาทีเชน่กนั 

    c. ต่อจากการโปรแกรมในข้อ b. กดปุ่ ม # หน้าจอจะปรากฏข้อความ PLAY 2 TIMES ระบวุ่า

    จ านวนรอบท่ีเคร่ืองจะอ่านข้อความคือ 2 ครัง้ ถ้าต้องการเพิ่มจ านวนครัง้ให้กดปุ่ มหมายเลข 1 ใส่

    เข้าไปการกดปุ่ มหมายเลข 1 หนึ่งตวัเท่ากบัเพิ่มจ านวนครัง้ได้ 1 ครัง้ เพิ่มได้สงูสุดท่ี 5 ครัง้ ถ้า

    ต้องการลดจ านวนครัง้ท่ีอ่านให้กดปุ่ มเลข 0 หมายเลข 0 หนึ่งตวัเท่ากบัลดจ านวนครัง้ได้ 1 ครัง้

    เช่นกัน เม่ือเสร็จแล้วให้กดปุ่ มเคร่ืองหมาย # อีกครัง้เป็นอันเสร็จสิน้การโปรแกรมและปรากฏ

    ข้อความ LK100 AUTODIALER     

    หมายเหตุ 

    1. ก่อนจะท าการโปรแกรมต้องหมนุกญุแจสวิทซ์ไปท่ี OFF ก่อนทกุครัง้ 

    2. เม่ือกดปุ่ ม * และ 9 เข้าสู้ เมนกูารโปรแกรมแล้ว สามารถท่ีจะข้ามขัน้ตอนการโปรแกรมในโหมดท่ี

    ไมต้่องการเปล่ียนแปลงได้โดยกดปุ่ ม # ไปเร่ือยๆ จนถึงหน้าโปรแกรมท่ีต้องการแก้ไข 

    3. คา่โรงงานของการหน่วงเวลาขาเข้า – ขาออกคือ 0 วินาที จ านวนครัง้ในการอ่านข้อความคือ 2 

    ครัง้ 
 

  1.8. การหมนุโทรศพัท์แจ้งเตือน 

    a. เม่ือมีการแจ้งเตือน Autodialer จะเร่ิมท าการหมุนโทรศพัท์ตามหมายเลขท่ีโปรแกรมไว้ โดย

    หน้าจอจะปรากฏข้อความ ALARM เคร่ืองจะท าการโทรแจ้งตามล าดบัหมายเลขท่ี 1-8 จ านวน 3 

    รอบถ้าไมต่ดิก็จะท าการยกเลิกการหมนุหมายเลขดงักลา่วไป 

    หมายเหตุ 

    1. การเปิดระบบให้ท างาน ให้หมนุกญุแจสวิทซ์ไปท่ี ON หน้าจอ LCD จะปรากฏข้อความ  

    LK100AUTODIALER ถ้าระบบไม่พร้อมท่ีหน้าจอจะปรากฏข้อความ ZONE NOT READY ให้ท า

    การหมนุกญุแจสวิทซ์ไปท่ี OFF อีกครัง้ รอประมาณ 5 นาที แล้วหมนุกญุแจสวิทซ์ไปท่ี ON อีกครัง้  
 



  1.9.  ตวัเคร่ืองมีระบบป้องกนัตวัเอง 

    ในกรณีท่ีสายโทรศพัท์ถกูตดัหรือช๊อต เม่ือเปิดกุญแจสวิทซ์ไปท่ี ON เคร่ืองจะส่งเสียงดงัป๊ีบอย่าง

    ตอ่เน่ืองและมีข้อความ LINE FAULT ปรากฏบนหน้าจอ LCD 

  1.10. ปุ่ มแจ้งเหตฉุกุเฉิน 

    a. เม่ือหมนุกญุแจสวิทซ์มาท่ี ON แล้วกดปุ่ ม * และ # พร้อมกนัเคร่ืองจะท าการโทรศพัท์แจ้งเหตุ

    ทนัทีและปรากฏข้อความ ALARM บนหน้าจอ LCD 

  1.11. ข้อความท่ีปรากฏบนหน้าจอ LCD เม่ือเปิดระบบให้ท างาน 

    จะมีเสียงดงัป๊ีบ 2 ครัง้ และปรากฏข้อความ IN DEL_SEC (Entry delat duration) – EXIT 

    DEL_SEC (Exit delay duration) – LK100AUTODIALER ตามล าดบัและไฟ LED สีเขียวจะ

    กระพริบช้าๆ  

    หมายเหตุ 

    ถ้าการหนว่งเวลาเข้า – ออก ไมไ่ด้เป็น 0 วินาที ตามคา่ของโรงงาน เม่ือเกิดการแจ้งเตือนไฟ LED สี

    เขียวจะกระพริบเร็วขึน้ จนหมดเวลาท่ีตัง้หน่วงเวลาไว้แล้วไฟจะกระพริบช้าลงและระบบจะท าการ

    แจ้งเหต ุถ้าไมต้่องการ ให้ระบบท างานให้หมุนสวิทซ์กุญแจไปท่ี OFF ก่อนท่ีเวลาท่ีตัง้ไว้จะหมด

    เคร่ืองก็จะหยดุท างานและหยดุโทรแจ้งเหต ุ

      

         

  



การตั้งค่า Data Logger 

 1. เปิดโปรแกรม ESCORT Console Pro  
 

 

 

 

 

 

  

  

 2. วางเคร่ือง Data Logger ลงบน Escort Interface และต่อสายเขา้กบั Computer จากนั้นกดเลือก

  ปุ่ม Program and Configure ดงัภาพ 
  Program and Configure 

 

 



 
 

 3. ตรวจสอบวา่ไดต่้อ Data Logger กบั Computer เรียบร้อยหรือไม่ จากนั้นกดปุ่ม Next 

 

 

 

 4. โปรแกรมจะท าการ search หา Data Logger โดยอตัโนมติั 

 



 
 

 5. เม่ือพบแลว้จะปรากฏรายละเอียดของ Data Logger จากนั้นกดปุ่ม Next เพ่ือท าการโปรแกรม

 ต่อไป 

 

 

 6. ท าการป้อนขอ้มูลเพ่ือตั้งค่า Data Logger ตามตอ้งการ โดยคลิกเลือกท่ี 

   แถบ Detail : Description ตั้งช่ือภาษาองักฤษ  แลว้กด Next 

 



 
 

 7. ท่ี Tab Sensor เลือก Configure Sensor (S) 

 

 

 8. ใส่รายละเอียดภาษาองักฤษท่ีช่องวา่งของ Description แลว้กด Next 

 



 
 

 9. ท่ี Tab Specification สามารถตั้งค่าช่วงอุณหภูมิ (Range) ท่ีตอ้งการไดโ้ดย  

  - Minimum คือ อุณหภูมิต ่าสุดของช่วงอุณหภูมิท่ีตอ้งการ 

   - Maximun คือ อุณหภูมิสูงสุดของช่วงอุณหภูมิท่ีตอ้งการ  

  - Increment คือ ความละเอียดของอุณหภูมิ กรณีออกนอก Range  

  เม่ือใส่ครบตามตอ้งการแลว้กดปุ่ม Next  
 

 

 

   

 

 

   

 



 
 

 10. ท่ี Tab Alarm สามารถตั้งค่าเง่ือนไขการแจง้เตือน (Alarm) ไดต้ามตอ้งการแลว้กดปุ่ม Next 

 

 11. ท่ี Tab Display สามารถตั้งการแสดงขอ้มลูท่ีหนา้จอไดต้ามตอ้งการแลว้กดปุ่ม Next 

 



 
 

 12. ท่ี Tab Date/Time สามารถตั้งเวลาและวนัท่ีของเคร่ือง Data logger ไดต้ามตอ้งการแลว้กด

 ปุ่ม Next    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 13. ท่ี Tab Startup สามารถตั้งค่าเง่ือนไขการท างานของ Data logger ไดต้ามตอ้งการ 

 แลว้กดปุ่ม Next 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 14. ท่ี Tab Summary โปรแกรมจะสรุปการตั้งค่าเง่ือนไขการท างาน ใหท้ าการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งแลว้กดปุ่ม Program   

 

 15. รอจนโปรแกรมท าการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแลว้จึงกดปุ่ม Finish จากนั้นน าเคร่ือง Data logger 

 ไปวางยงัแท่นวางเพ่ือเร่ิมการท างาน   

 



 
 

การ Download ข้อมูลที่บันทึกไว้   

1. ท าการเปิดโปรแกรม ESCORT Console Pro จากนั้นวางเคร่ือง Data Logger ลงบน Escort 

Interface และต่อสายเขา้กบั Computer เลือก Communications Port ใหถู้กตอ้ง 

 

2. เลือกปุ่ม Download Information จากนั้นกดปุ่ม Next   

 



 
 

 3. โปรแกรมเช่ือมต่อกบั Logger ไดแ้ลว้ กด Download 

 

  

4. หากตอ้งการใชง้านการตั้งค่าแบบเดิมใหเ้ลือก Do not upload any new start conditions 

จากนั้นกด Finish 

 

  



 
 

5. ตารางขอ้มูลท่ีบนัทึกไวจ้ะแสดงข้ึนมา 

 

6. หากตอ้งการดู Detail ทั้งหมด ให ้double click ท่ี Reading of Summary จากเมนูดา้นซา้ยมือ 

 



 
 

7. หากตอ้งการดู graph ให ้double click ท่ี Line จากเมนูดา้นซา้ยมือ 

 

8. หากตอ้งการแกไ้ข Graph ใหเ้ลือก Edit/Graph   

 

  



 
 

 9. ตวัอยา่งเช่น เปล่ียนสีกราฟ 

 

 

10. บนัทึกขอ้มูลท่ีได ้ขอ้มูลจะถูกบนัทึกใน My Document/My Logger Data 

 



 
 

11. จากนั้นเลือก Rearm เพ่ือเป็นการลา้งขอ้มลูท่ีบนัทึกใน Logger  

 

12. ตรวจสอบวา่ไดต่้อ Data Logger กบั Computer เรียบร้อยหรือไม่ จากนั้นกดปุ่ม Next   

 

  



 
 

13. เม่ือ Computer เช่ือมต่อกบั Logger ไดแ้ลว้ กดปุ่ม Next 
 

 

 

14. ตั้งเวลาหน่วงท่ีตอ้งการใหเ้คร่ืองเร่ิมท างานหลกักดปุ่ม Start แลว้กด Rearm  

 



 
 

15. Data Logger บนัทึกการตั้งค่าและลา้งขอ้มูลในเคร่ืองเรียบร้อยแลว้ กดปุ่ม Finish จากนั้นน า

เคร่ืองไปใชง้านต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อควรระวงัในการใช้เคร่ือง 

 1. หา้มท าการทุบหรือกระแทกเคร่ืองอยา่งรุนแรงเพราะจะท าใหช้ิ้นส่วนหรือ Sensor และวงจรไฟฟ้าดา้นในเสียหายได ้

 2. ใชง้านเคร่ือง Data Logger ภายในช่วงสภาวะอุณหภูมิท่ีเคร่ืองสามารถท างานได ้ 

 3. ระมดัระวงัเร่ืองความช้ืนหรือระวงัอยา่ใหเ้คร่ือง Data Logger สัมผสัโดนน ้าหรือแช่ในน ้า เพราะจะท าใหแ้ผง 

    วงจรดา้นในเสียหาย 

 4. ระวงัอยา่ใหเ้คร่ือง Data Logger อยูใ่กลเ้ปลวไฟหรือประกายไฟ เพราะอาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อ  

    ตวัเคร่ืองหรือเกิดการระเบิดของแบตเตอร่ีได ้

 5. ไม่ควรใชง้านเคร่ือง Data Logger ในขณะท่ีแบตเตอร่ีอ่อน ควรท าการเปล่ียนแบตเตอร่ีทนัทีท่ีข้ึนสัญลกัษณ์เตือน

   แบตเตอร่ีอ่อน   

 6. ไม่ควรท าการซ่อมแซมหรือเปล่ียนอุปกรณ์ภายในเองเพราะจะท าใหห้มดสัญญาการประกนั หากเคร่ืองมีปัญหา

   ควรส่งซ่อมกบัช่างท่ีไดรั้บการรับรองจากบริษทั ESCORT หรือ CRYOPAK เท่านั้น 

 

 การท าความสะอาด 

 ก่อนท าความสะอาดควรให้เคร่ือง Data Logger หยดุการท างานก่อน สามารถใช ้Alcohol 70% เช็ดท าความสะอาด

จากนั้นใชผ้า้แหง้สะอาดเช็ดรอบๆ ตวัเคร่ืองใหแ้หง้ ควรหลีกเล่ียงสารหรือน ้ายาท าความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน 


