คู่มือการใช้ งานเครื่ องแจ้ งเหตุอัตโนมัติ LK-100S1
เครื่ องแจ้ งเหตุอตั โนมัตินี ้ จะถูกต่อเข้ ากับ ระบบตรวจสอบอุณหภูมิโดยมีการแจ้ งเตือนผ่านทางโทรศัพท์เ มื่อ
ตรวจพบว่าอุณหภูมิออกนอกช่วงที่กาหนด ระบบจะโทรไปแจ้ งเหตุพร้ อมกับข้ อความเสียงที่ได้ บนั ทึกไว้ ในเครื่ องเริ่ มต้ น
จากเบอร์ โทรศัพท์ที่ 1 – 5 ตามลาดับ กรณีเบอร์ ที่ไม่มีผ้ รู ับสายหรื อสายไม่ว่างระบบก็จะโทรออกไปที่เบอร์ ถดั ไป หากมี
ผู้รับสายนันๆ
้ แล้ วระบบจะไม่โทรเรี ยกซ ้าแต่จะยังคงโทรไปที่เบอร์ ถดั ไปเช่นกันจนกว่าจะมีผ้ มู าปิ ดการแจ้ งเตือนที่เครื่ อง
ขัน้ ตอนการโปรแกรมเบอร์ โทรศัพท์ แจ้ งเหตุ
1. บิดสวิทซ์กญ
ุ แจมาที่ตาแหน่ง OFF
2. กด * 1
3. กดหมายเลขโทรศัพท์ (ใช้ ได้ ทงทางไกล,
ั้
มือถือ, ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ตู้สาขาโทรศัพท์ด้วย)
4. กด # เป็ นการเสร็ จสิ ้นขันตอนในการโปรแกรมเบอร์
้
ที่ 1 ถ้ าต้ องการโปแกรมเบอร์ ตอ่ ไปให้ กดตามขันตอนแรก
้

ตัวอย่างเช่น
กด * 1 เบอร์ โทรฯ 02-919-9614 # เป็ นการโปรแกรมเบอร์ ที่ 1
กด * 2 เบอร์ โทรฯ 02-919-9615 # เป็ นการโปรแกรมเบอร์ ที่ 2
ขัน้ ตอนการเปลี่ยนเบอร์ โทรศัพท์
1. กดดูเบอร์ ที่ต้องการเปลี่ยนก่อนว่าอยูท
่ ี่ตาแหน่งที่เท่าไหร่ โดยกดหมายเลขที่แป้นกดเพื่อดู (สวิทซ์กญ
ุ แจต้ อง
อยูต่ าแหน่ง OFF) ตัวอย่าง เช่น
กด 1 = ดูหมายเลขที่ 1
กด 2 = ดูหมายเลขที่ 2
2. จากนันให้
้ ทาการเปลี่ยนเบอร์ โทรศัพท์ โดยการบันทึกทับลงไปใหม่ตามขัน้ ตอนการบันทึกหมายเลขข้ างต้ น

ขัน้ ตอนการบันทึกเสียง
1. กด REC พร้ อมกับ T ค้ างไว้ จนมีเสียงดังปี๊ บ 1 ครัง้
2. เริ่ มบันทึกเสียงข้ อความจนเสร็ จ แล้ วค่อยปล่อยปุ่ ม REC และ T
3. กดฟั งเสียงที่บน
ั ทึก ให้ กดปุ่ ม (T) 1 ครัง้ แล้ วฟั งเสียงที่บนั ทึกไว้ จนจบข้ อความ

ขัน้ ตอนการเปลี่ยนข้ อความที่บันทึก
- สามารถกดบันทึกข้ อความทับได้ เลย ตามขันตอนการบั
้
นทึกข้ อความ

กรณีเครื่องเกิดผิดปกติ
1. มีเสียงดัง ปี๊ บๆ แล้ วที่หน้ าจอขึ ้นคาว่า LINE FOUNT แสดงว่าสายโทรศัพท์ที่ตอ
่ ใช้ กบั เครื่ องแจ้ งเหตุขดั ข้ อง

ให้ แก้ ไขระบบโทรศัพท์
2. ขึ ้นตัวอักษรที่หน้ าจอว่า ALARM แสดงว่ามีการแจ้ งเหตุแล้ วแต่ยงั ไม่มีการรี เซ็ทเครื่ อง ให้ ทาการรี เซ็ทโดยบิด

สวิทซ์กญ
ุ แจมาที่ OFF
3. ที่หน้ าจอขึ ้นเบอร์ โทรศัพท์แสดงว่าขณะนี ้มีการแจ้ งเหตุแล้ ว ถ้ าเป็ นการแจ้ งเหตุโดยไม่เจตนาหรื อไม่ถก
ู ต้ อง

ให้ รีบบิดสวิทซ์กญ
ุ แจมาที่ OFF ทันที เพื่อไม่ให้ มีการแจ้ งเหตุไปยังหมายเลขอื่นๆ อีก
คาอธิบายส่ วนต่ างๆ ด้ านหน้ าของ LK 100S1
1. LCD window: จอ LCD แสดงข้ อมูลการโปรแกรมและหมายเลขโทรศัพท์
2. Power LED Indicator Light: ไฟแสดงโชว์วา่ มีการจ่ายไฟเข้ าระบบ
3. Recording LED: กระพริ บเมื่อกาลังอัดเสียงบันทึกข้ อความ หรื ออ่านข้ อความ
4. T Button: กดเพื่อบันทึกข้ อความ หรื อฟั งเสียงที่บน
ั ทึก
5. Recording Button: กดเพื่อบันทึกข้ อความ
6. Microphone: ไมโครโฟน ใช้ เพื่ออ่านข้ อความเวลาบันทึก
7. Keypad: ใช้ ในการโปรแกรมหรื อใส่หมายเลขโทรศัพท์
8. Key operated switch: ใช้ เพื่อเปิ ด – ปิ ดระบบ
9. Built-in Sounder: ใช้ เมื่อเวลาอ่านข้ อความและเตือน
10. Fixing Screw: ช่องสาหรับขันน๊ อต
11. Panic Button: กดเพื่อแจ้ งเหตุฉก
ุ เฉินทันที
12. Line in: ต่อสายเข้ ากับสายโทรศัพท์
13. Connection Terminal: สาหรับต่อไฟเข้ าและอุปกรณ์เซ็นเซอร์
14. Alarm Output Dry Contact: สีเหลือง-NC, สีเขียว-Com, สีขาว-NO

คุณสมบัตติ ่ างๆ
1. สามารถเห็นข้ อความจากจอ LCD ทาให้ การโปรแกรมง่าย
2.

สามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ได้ ถึง 8 หมายเลข แต่ละหมายเลขบันทึกได้ ไม่เกิน 25 ตัว

3.

สามรถบันทึกข้ อความที่ต้องการได้ 20 วินาที

4. EEPROM ความจาไม่ลบในกรณีที่ไฟดับหรื อถอดไฟออก

5.

มีระบบป้องกันการตัดสาย สายไม่วา่ งและสายไม่ทางาน

6.

มีเสียงแจ้ งเตือนเมื่อมีผ้ กู ดปุ่ มเล่น สายถูกตัดหรื อช๊ อต

7.

มีโหมดการเลือกกาหนดให้ ทางานแบบ NC หรื อ NO ได้

8.

สามารถใช้ ระบบโทรศัพท์ที่เป็ น PABX ได้

9.

สามารถตังให้
้ หน่วงเวลาเข้ า – ออกได้ และจานวนครัง้ ทีใ่ ห้ หมุนโทรศัพท์แจ้ ง

10. มีปมแจ้
ุ่ งเหตุฉกุ เฉินสามารถกดแจ้ งเหตุได้ ทนั ที
11. มีบน
ั ทึกการบุกรุกรายงานทีจ่ อ LCD
12. มี Alarm Output Dry Contact

การโปรแกรมข้ อมูล
ก่อนที่จะทาการโปรแกรมข้ อมูล ให้ หมุนปุ่ ม Keyswitch ไปที่ Off ที่หน้ าจอจะปรากฏข้ อความ LK 100
Autodialer
1. การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์
1.1. หมุนโทรศัพท์โดยตรงไม่ต้องผ่านระบบตู้โทรศัพท์
a. การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ (เช่นบันทึกโทรศัพท์หมายเลขที่ 1)

กดปุ่ ม * ตามด้ วยลาดับของหมายเลขโทร เช่น ลาดับที่ 1 ตามด้ วยเบอร์ โทรศัพท์ ตามด้ วย
เครื่ องหมาย # คือจบหมายเลขที่จะโปรแกรมหมายเลขที่ 1
b. การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขที่ 2-8 ให้ ทาตามข้ อ a. ตามลาดับต่อไป
1.2. หมุนโทรศัพท์ผา่ นระบบตู้โทรศัพท์ PABX
a. การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ (เช่นบันทึกโทรศัพท์ลาดับที่ 1)

กดปุ่ ม * ตามด้ วยลาดับของหมายเลขโทร เช่นลาดับที่ 1 ตามด้ วยหมายเลขที่ตดั เพื่อโทรออกข้ าง
นอกเช่น 9 ตามด้ วย * (หน่วงเวลาเพื่อรอตัด สายเพื่อโทรออก) ตามด้ วยหมายเลขโทรศัพท์ ที่
ต้ องการโทรออก ตามด้ วย # คือจบหมายเลขที่จะโปรแกรมหมายเลขที่ 1
b. การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขที่ 2-8 ให้ ทาตามข้ อ a) ตามลาดับต่อไป

หมายเหตุ
1. การตัดสายเพื่อโทรศัพท์ออกข้ างนอกของระบบตู้ PABX ส่วนใหญ่ใช้ 0 หรื อ 9
2. การตังหน่
้ วงเวลาตัดสายโทรออก เครื่ องหมาย *1 ตัวจะหน่วงเวลาได้ 2 วินาที ถ้ าต้ องการหน่วง

เวลามากกว่า 2 วินาทีก็ให้ ใส่เครื่ องหมายดอกจันเพิ่มเข้ าไปอีก

1.3. หมุนโทรศัพท์ที่มีปลายทางเป็ นระบบ PABX มีหมายเลขต่อสายเช่น 102 เป็ นต้ น
a. การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ (เช่นบันทึกโทรศัพท์หมายเลขที่ 1)

กดปุ่ มตามด้ วยลาดับหมายเลขโทร เช่นลาดับที่ 1 ตามด้ วยหมายเลขโทรศัพท์ ตามด้ วย * (หน่วง
เวลา * ตัวเท่ากับหน่วงเวลา 2 วินาที) ตามด้ วยหมายเลขที่ต้องการต่อ ตามด้ วย # คือจบหมายเลข
ที่จะโปรแกรมหมายเลขที่ 1
หมายเหตุ
การตังหน่
้ วงเวลากดปุ่ มเครื่ องหมาย *1 อันเท่ากับหน่วง 2 วินาที
1.4. การลบหมายเลขโทรศัพท์ที่บน
ั ทึกไว้
a. การลบหมายเลขโทรศัพท์ที่บน
ั ทึกไว้

กดปุ่ ม * ตามด้ วยลาดับหมายเลขที่ต้องการลบ เช่น

หมายเลขโทรศัพท์ลาดับที่ 1 ก็กดหมายเลข 1 ตามด้ วย # จบขันตอนการลบหมายเลขโทรศั
้
พท์
หมายเหตุ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ว่างอยู่ที่ยงั ไม่ได้ โปรแกรมจะถูกข้ ามไปเวลาหมุนโทรศัพท์แจ้ งเหตุ
1.5. การบันทึกเสียงข้ อความและฟั งข้ อความที่บน
ั ทึก
a. การบันทึกข้ อความเสียงให้ กดปุ่ ม (REC) และ (T) ค้ างไว้ พร้ อมกัน เครื่ องจะมีเสียงดังปี๊ บครัง้ หนึ่ง

และไฟ LED (REC) กระพริ บ พูดข้ อความที่ต้องการบันทึกตรงช่อง (Mic) ไมโครโฟนสามารถพูดได้
ไม่เกิน 20 วินาที เมื่อสิ ้นสุดจะมีเสียงดังปี๊ บ 2 ครัง้ และไฟ (REC) ดับลงแปลว่าการบันทึกสิ ้นสุด
b. ถ้ าต้ องการฟั งเสียงที่บน
ั ทึกให้ กดปุ่ ม (T) ปุ่ ม (Rec) จะมีไฟกระพริ บและเครื่ องจะอ่านข้ อความที่

บันทึกให้ ฟัง
1.6. การตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่บน
ั ทึกไว้
a. ถ้ าต้ องการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ทาการบันทึกไว้ เช่น หมายเลข 2 ให้ กดปุ่ มหมายเลข 2

ที่หน้ าจอ LCD จะแสดงข้ อความ 2: Phone Number หมายเลขโทรศัพท์อื่นที่บนั ทึกก็เช่นเดียวกัน
1.7. การตังค่
้ าหน่วงเวลาเข้ า – ออก และจานวนครัง้ ในการหมุนโทรศัพท์แจ้ งเหตุ
a. กดปุ่ ม *9 ที่หน้ าจอ LCD จะปรากฏข้ อความ IN DEL 0 SEC ระบุวา่ ตังค่
้ าหน่วงเวลาไว้ ที่ 0 วินาที

ถ้ าต้ องการเพิ่มเวลาในการหน่วงเวลาขาเข้ าให้ กดปุ่ มเลข 1 (ให้ กดเลข 1 เพิ่มไปเรื่ อยๆ ถ้ าต้ องการ
หน่วงมากขึ ้น หมายเลข 1 หนึ่งตัวเพิ่มการหน่วงเวลาตัวละ 10 วินาที หน่วงได้ ถึง 70 วินาที) ถ้ า

ต้ องการลดเวลาที่ตงค่
ั ้ าหน่วงเวลาที่ตงค่
ั ้ าหน่วงเวลาไว้ ให้ กดเลข 0 ไปเรื่ อย (หมายเลข 0 หนึ่งตัว
เท่ากับลดเวลาครัง้ ละ 10 วินาทีเช่นกัน)
b.

ทาการโปรแกรมต่อจาก a. กดปุ่ ม # หน้ าจอจะปรากฏข้ อความ EXIT DEL 0 SEC ระบุว่าได้ ตงั ้

เวลาหน่วงขาออกไว้ 0 วินาที กดปุ่ มใส่หมายเลข 1 หนึง่ ตัวเท่ากับหน่วงเวลาขาออกเพิ่มขึ ้นทีละ 10
วินาทีได้ สงู สุด 180 วินาที ตามลาดับ ถ้ าต้ องการลดการหน่วงเวลาขาออกให้ กดปุ่ มหมายเลข 0 กด
ปุ่ มใส่หมายเลข 0 หนึง่ ตัวเท่ากับลดการหน่วงเวลาตัวละ 10 วินาทีเช่นกัน
c.

ต่อจากการโปรแกรมในข้ อ b. กดปุ่ ม # หน้ าจอจะปรากฏข้ อความ PLAY

2 TIMES

ระบุว่า

จานวนรอบที่เครื่ องจะอ่านข้ อความคือ 2 ครัง้ ถ้ าต้ องการเพิ่มจานวนครัง้ ให้ กดปุ่ มหมายเลข 1 ใส่
เข้ าไปการกดปุ่ มหมายเลข 1 หนึ่งตัวเท่ากับเพิ่มจานวนครัง้ ได้ 1 ครัง้ เพิ่มได้ สงู สุดที่ 5 ครัง้ ถ้ า
ต้ องการลดจานวนครัง้ ที่อ่านให้ กดปุ่ มเลข 0 หมายเลข 0 หนึ่งตัวเท่ากับลดจานวนครั ง้ ได้ 1 ครัง้
เช่นกัน เมื่อเสร็ จแล้ วให้ กดปุ่ มเครื่ องหมาย # อีกครัง้ เป็ นอันเสร็ จสิน้ การโปรแกรมและปรากฏ
ข้ อความ LK100 AUTODIALER
หมายเหตุ
1. ก่อนจะทาการโปรแกรมต้ องหมุนกุญแจสวิทซ์ไปที่ OFF ก่อนทุกครัง้
2. เมื่อกดปุ่ ม * และ 9 เข้ าสู้เมนูการโปรแกรมแล้ ว สามารถที่จะข้ ามขันตอนการโปรแกรมในโหมดที
้
่

ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงได้ โดยกดปุ่ ม # ไปเรื่ อยๆ จนถึงหน้ าโปรแกรมที่ต้องการแก้ ไข
3.

ค่าโรงงานของการหน่วงเวลาขาเข้ า – ขาออกคือ 0 วินาที จานวนครัง้ ในการอ่านข้ อความคือ 2

ครัง้
1.8. การหมุนโทรศัพท์แจ้ งเตือน
a.

เมื่อมีการแจ้ งเตือน Autodialer จะเริ่ มทาการหมุนโทรศัพท์ตามหมายเลขที่โปรแกรมไว้ โดย

หน้ าจอจะปรากฏข้ อความ ALARM เครื่ องจะทาการโทรแจ้ งตามลาดับหมายเลขที่ 1-8 จานวน 3
รอบถ้ าไม่ตดิ ก็จะทาการยกเลิกการหมุนหมายเลขดังกล่าวไป
หมายเหตุ
1. การเปิ ดระบบให้ ทางาน ให้ หมุนกุญแจสวิทซ์ไปที่ ON หน้ าจอ LCD จะปรากฏข้ อความ
LK100AUTODIALER

ถ้ าระบบไม่พร้ อมที่หน้ าจอจะปรากฏข้ อความ ZONE

NOT READY

ให้ ทา

การหมุนกุญแจสวิทซ์ไปที่ OFF อีกครัง้ รอประมาณ 5 นาที แล้ วหมุนกุญแจสวิทซ์ไปที่ ON อีกครัง้

1.9.

ตัวเครื่ องมีระบบป้องกันตัวเอง
ในกรณีที่สายโทรศัพท์ถกู ตัดหรื อช๊ อต เมื่อเปิ ดกุญแจสวิทซ์ไปที่ ON เครื่ องจะส่งเสียงดังปี๊ บอย่าง
ต่อเนื่องและมีข้อความ LINE FAULT ปรากฏบนหน้ าจอ LCD

1.10.

ปุ่ มแจ้ งเหตุฉกุ เฉิน
a.

เมื่อหมุนกุญแจสวิทซ์มาที่ ON แล้ วกดปุ่ ม * และ # พร้ อมกันเครื่ องจะทาการโทรศัพท์แจ้ งเหตุ

ทันทีและปรากฏข้ อความ ALARM บนหน้ าจอ LCD
1.11.

ข้ อความที่ปรากฏบนหน้ าจอ LCD เมื่อเปิ ดระบบให้ ทางาน
จะมีเสียงดังปี๊ บ 2 ครัง้ และปรากฏข้ อความ IN

DEL_SEC (Entry delat duration) – EXIT

DEL_SEC (Exit delay duration) – LK100AUTODIALER

ตามลาดับและไฟ LED สีเขียวจะ

กระพริบช้ าๆ
หมายเหตุ
ถ้ าการหน่วงเวลาเข้ า – ออก ไม่ได้ เป็ น 0 วินาที ตามค่าของโรงงาน เมื่อเกิดการแจ้ งเตือนไฟ LED สี
เขียวจะกระพริ บเร็ วขึ ้น จนหมดเวลาที่ ตงหน่
ั ้ วงเวลาไว้ แล้ วไฟจะกระพริ บช้ าลงและระบบจะทาการ
แจ้ งเหตุ ถ้ าไม่ต้องการ ให้ ระบบทางานให้ หมุนสวิทซ์กุญแจไปที่ OFF ก่อนที่เวลาที่ตงไว้
ั ้ จะหมด
เครื่ องก็จะหยุดทางานและหยุดโทรแจ้ งเหตุ

การตั้งค่า Data Logger
1. เปิ ดโปรแกรม ESCORT Console Pro

2. วางเครื่ อง Data Logger ลงบน Escort Interface และต่อสายเข้ากับ Computer จากนั้นกดเลือก
ปุ่ ม Program and Configure ดังภาพ
Program and Configure

3. ตรวจสอบว่าได้ต่อ Data Logger กับ Computer เรี ยบร้อยหรื อไม่ จากนั้นกดปุ่ ม Next

4. โปรแกรมจะทาการ search หา Data Logger โดยอัตโนมัติ

5. เมื่อพบแล้วจะปรากฏรายละเอียดของ Data Logger จากนั้นกดปุ่ ม Next เพื่อทาการโปรแกรม
ต่อไป

6. ทาการป้ อนข้อมูลเพื่อตั้งค่า Data Logger ตามต้องการ โดยคลิกเลือกที่
แถบ Detail : Description ตั้งชื่อภาษาอังกฤษ แล้วกด Next

7. ที่ Tab Sensor เลือก Configure Sensor (S)

8. ใส่ รายละเอียดภาษาอังกฤษที่ช่องว่างของ Description แล้วกด Next

9. ที่ Tab Specification สามารถตั้งค่าช่วงอุณหภูมิ (Range) ที่ตอ้ งการได้โดย
- Minimum คือ อุณหภูมิต่าสุดของช่วงอุณหภูมิที่ตอ้ งการ
- Maximun คือ อุณหภูมิสูงสุดของช่วงอุณหภูมิที่ตอ้ งการ
- Increment คือ ความละเอียดของอุณหภูมิ กรณี ออกนอก Range
เมื่อใส่ครบตามต้องการแล้วกดปุ่ ม Next

10. ที่ Tab Alarm สามารถตั้งค่าเงื่อนไขการแจ้งเตือน (Alarm) ได้ตามต้องการแล้วกดปุ่ ม Next

11. ที่ Tab Display สามารถตั้งการแสดงข้อมูลที่หน้าจอได้ตามต้องการแล้วกดปุ่ ม Next

12. ที่ Tab Date/Time สามารถตั้งเวลาและวันที่ของเครื่ อง Data logger ได้ตามต้องการแล้วกด
ปุ่ ม Next

13. ที่ Tab Startup สามารถตั้งค่าเงื่อนไขการทางานของ Data logger ได้ตามต้องการ
แล้วกดปุ่ ม Next

14. ที่ Tab Summary โปรแกรมจะสรุ ปการตั้งค่าเงื่อนไขการทางาน ให้ทาการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้วกดปุ่ ม Program

15. รอจนโปรแกรมทาการตั้งค่าเสร็จเรี ยบร้อยแล้วจึงกดปุ่ ม Finish จากนั้นนาเครื่ อง Data logger
ไปวางยังแท่นวางเพื่อเริ่ มการทางาน

การ Download ข้ อมูลที่บันทึกไว้
1. ทาการเปิ ดโปรแกรม ESCORT Console Pro จากนั้นวางเครื่ อง Data Logger ลงบน Escort
Interface และต่อสายเข้ากับ Computer เลือก Communications Port ให้ถูกต้อง

2. เลือกปุ่ ม Download Information จากนั้นกดปุ่ ม Next

3. โปรแกรมเชื่อมต่อกับ Logger ได้แล้ว กด Download

4. หากต้องการใช้งานการตั้งค่าแบบเดิมให้เลือก Do not upload any new start conditions
จากนั้นกด Finish

5. ตารางข้อมูลที่บนั ทึกไว้จะแสดงขึ้นมา

6. หากต้องการดู Detail ทั้งหมด ให้ double click ที่ Reading of Summary จากเมนูดา้ นซ้ายมือ

7. หากต้องการดู graph ให้ double click ที่ Line จากเมนูดา้ นซ้ายมือ

8. หากต้องการแก้ไข Graph ให้เลือก Edit/Graph

9. ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนสี กราฟ

10. บันทึกข้อมูลที่ได้ ข้อมูลจะถูกบันทึกใน My Document/My Logger Data

11. จากนั้นเลือก Rearm เพื่อเป็ นการล้างข้อมูลที่บนั ทึกใน Logger

12. ตรวจสอบว่าได้ต่อ Data Logger กับ Computer เรี ยบร้อยหรื อไม่ จากนั้นกดปุ่ ม Next

13. เมื่อ Computer เชื่อมต่อกับ Logger ได้แล้ว กดปุ่ ม Next

14. ตั้งเวลาหน่วงที่ตอ้ งการให้เครื่ องเริ่ มทางานหลักกดปุ่ ม Start แล้วกด Rearm

15. Data Logger บันทึกการตั้งค่าและล้างข้อมูลในเครื่ องเรี ยบร้อยแล้ว กดปุ่ ม Finish จากนั้นนา
เครื่ องไปใช้งานต่อไป

ข้ อควรระวังในการใช้ เครื่อง
1. ห้ามทาการทุบหรื อกระแทกเครื่ องอย่างรุ นแรงเพราะจะทาให้ชิ้นส่ วนหรื อ Sensor และวงจรไฟฟ้ าด้านในเสี ยหายได้
2. ใช้งานเครื่ อง Data Logger ภายในช่วงสภาวะอุณหภูมิที่เครื่ องสามารถทางานได้
3. ระมัดระวังเรื่ องความชื้นหรื อระวังอย่าให้เครื่ อง Data Logger สัมผัสโดนน้ าหรื อแช่ในน้ า เพราะจะทาให้แผง
วงจรด้านในเสี ยหาย
4. ระวังอย่าให้เครื่ อง Data Logger อยูใ่ กล้เปลวไฟหรื อประกายไฟ เพราะอาจทาให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ตัวเครื่ องหรื อเกิดการระเบิดของแบตเตอรี่ ได้
5. ไม่ควรใช้งานเครื่ อง Data Logger ในขณะที่แบตเตอรี่ อ่อน ควรทาการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ทนั ทีที่ข้ ึนสัญลักษณ์เตือน
แบตเตอรี่ อ่อน
6. ไม่ควรทาการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเองเพราะจะทาให้หมดสัญญาการประกัน หากเครื่ องมีปัญหา
ควรส่ งซ่อมกับช่างที่ได้รับการรับรองจากบริ ษทั ESCORT หรื อ CRYOPAK เท่านั้น

การทาความสะอาด
ก่อนทาความสะอาดควรให้เครื่ อง Data Logger หยุดการทางานก่อน สามารถใช้ Alcohol 70% เช็ดทาความสะอาด
จากนั้นใช้ผา้ แห้งสะอาดเช็ดรอบๆ ตัวเครื่ องให้แห้ง ควรหลีกเลี่ยงสารหรื อน้ ายาทาความสะอาดที่มีฤทธิ์ กดั กร่ อน

