
 Akıllı telefona veya tablete bağlanın.  Özel uygulama ''Lumitester''ı kullanın.

 Test sonuçları cloud depolama 
alanına kaydedilir ve birden fazla 
akıllı cihazdan görüntülenebilir.

 Uygulama otomatik olarak test 
sonucunu yansıtır. Geçmiş trendler 
de kolayca anlaşılabilir.

Bu Hızlı Kılavuz,ilk defa kullananların bile Lumitester Smart, LuciPac 
A3/Pen'i  nasıl kullanacağını ve kullanım rahatlığını anlayabilecek şekilde 
hazırlanmıştır. Reakti�erin ve ürünün doğru kullanımı ve önlemleri için ilgili 
kılavuzlara bakın.
Ürünün kullanım kılavuzu aşağıdaki linkten indirilebilir:

http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart

Uygulamayı kullanın(ücretsiz)

Uygulama detayları için, uygulama içindeki Yardım bölümüne bakınız.

Lumitester Smart & LuciPac A3/Pen Bu Hızlı Kılavuz, akıllı telefon ve/veya tabletin ürüne nasıl bağlanacağını açıklar.
Ölçüm sadece ürün ve ''LuciPac A3/Pen'' kullanılarak da alınabilir.
Bir bilgisayar ile bağlanarak veya yalnızca ürünü kullanarak ölçüm yaparken Kullanım 
Kılavuzuna bakın.

 Uygulamayı akıllı telefon veya 
tablete QR kodu veya URL ile indirin.

http://biochemifa.kikkoman.co.jp/
e/support/dl/smart

 Uygulamayı kurmak için uygulamayı başlatın 
ve ekrandaki talimatları izleyin.

Uygulamayı ilk kez kullanım için ilk kayıt 
gereklidir.
Kayıtlı kullanıcılar kimliklerini ve şifrelerini 
girerek giriş yapabilirler.

 Akıllı cihaz bağlantı ekranı göründüğünde, 
ürünü çalıştırın.

Bluetooth ON konumunda değilse, kurulum 
ekranından ON olarak ayarlayın.

 Uygulama ekranından ürünün seri numarasını 
seçin.
Otomatik olarak zaman ve tarih ayarlama ve 
ölçüm verilerine tarih atılmasını sağlar.

 Bağlantı kurulduğunda, durum göstergesinde 
BLE görüntülenir.

 Ana ekran göründüğünde, akıllı telefon/tablet 
ve ürün kullanıma hazırdır.

 Tüm işlemler bittikten sonra pil kapağını tekrar takın.

Bluetooth ON/OFF 
düğmesi

6     Satış sonrası servis

     Garanti

Lumitester Smart için garanti süresi satın alındığı tarihten itibaren bir yıldır. Bununla 
birlikte, 1999/44/EC sayılı AB Direkti�nin yürürlükte olduğu AB üye ülkelerinde, satın alma 
tarihinden itibaren iki yıldır.
Garantinin başlangıç tarihini doğrulamak için, lütfen satın alma tarihini doğrulayabilecek 
belgeleri (teslimat faturası gibi) saklayın.
Garanti süresi içinde bir arıza meydana gelirse, ya ücretsiz bir onarım apacağız ya da yedek 
parça temin edeceğiz.
Ancak, tazminat, bu ürünün malzemesindeki veya üretimdeki kusurlardan kaynaklanan 
arızalarla sınırlıdır.
Ayrıca, tazminat döneminde dahi aşağıdakilerin garanti kapsamında olmadığını 
unutmayın.
 Satın alma tarihini doğrulayabilecek belge veya kayıt olmadığında.
 Bir kusurun var olup olmadığına bakılmaksızın, hafıza verilerinin ve ayar verilerinin bir 

PC'de görüntülenememesi veya yüklenememesi nedeniyle kayıt içeriğinin kaybı.
 Bu kullanım kılavuzunun açıklamasına aykırı kullanım, dikkatsiz kullanımdan 

kaynaklanan arıza, ürünün değiştirilmesi ya da başka bir şekilde yeniden 
modellenmesi ya da insan kontrolünün dışındaki doğal bir felaketten kaynaklanan 
hasarlar vb.                                                                                               

Bu ürünün arızalanması ile ilgili tazminat kapsamı, bu garanti kapsamındaki teminatlarla 
sınırlıdır, dolaylı ya da özel kayıp veya zarar dahil olmak üzere diğer herhangi bir kayıp ya 
da hasar, tazminat  kapsamına dahil değildir.

Performans iyileştirme amaçlı, şartname, haber vermeksizin değiştirilebilir.

1 adet Lumitester Smart

1 adet Kayış 2 adet boyutlu AA alkalin
piller (çalışma kontrolü için)

3 adet temizleme �rçası1 adet USB kablosu 1 adet Hızlı Kılavuz

1      Paketin içindekiler

 •  Bu ürün ATP Çubuk Testi için tasarlanmıştır. Bu ürünü başka bir amaç için kullanmayın.

Organic

solvent

5      Güvenli ve doğru kullanım için önlemler

Ürünün doğru kullanımı için lütfen dikkatlice okuyunuz.

Bu "Kullanım Önlemleri" bölümü ürünü kullanmadan önce dikkatlice kunmalıdır. 
Burada listelenen önlem mesajları, önemli güvenlik konularının yanı sıra arızalar ve 
bozukluklarla ilgilidir.

Ürünü sökmeyin veya 
değiştirmeyin.
Yangın, elektrik 
çarpması veya arızaya 
neden olabilir.

Islak ellerle 
dokunmayın.
Elektrik çarpmasına 
veya arızaya neden 
olabilir.

Belirtilenler dışındaki 
pilleri kullanmayın (AA 
alkalin piller veya AA 
nikel hidrit piller).
Yangın, yaralanma veya 
arızaya neden olabilir.

Ürün uzun bir süre 
saklanacaksa pilleri 
çıkarın.
Piller çıkarılmazsa sızıntı 
ve patlamaya neden 
olabilir.

Ürünü, sıcaklığın yüksek 
olduğu yerlere (ateşin 
yanına, ısıtıcının yanına 
veya kavurucu güneşin 
altına) koymayın.
Ateşe, yanığa veya 
arızaya neden olabilir.

Gösterge ve çalıştırma 
panelini sert veya 
keskin nesnelerle 
itmeyin ve ovmayın.
Yaralanmaya veya 
arızaya neden olabilir.

Ürünü temizlemek için 
organik çözücü 
kullanmayın.
Yangın, elektrik 
çarpması veya arızaya 
neden olabilir.

Ürünü doğrudan güneş 
ışığına, toza ve/veya 
yüksek sıcaklığa/neme 
maruz kalan yerlerde 
kullanmayın veya 
saklamayın.
Yangın veya arızaya 
neden olabilir.

Ürünün düzgün şekilde kullanılmaması, yaralanmalara veya hasarlara yol 
açabilir.Dikkat

Ürünü kullanırken nelerin yasak olduğunu (yapılmaması gerektiğini) gösterir.Yasak

Dikkat

2     Kurulum

Pil yuvası ve Bluetooth ON/OFF düğmesi pil kapağının içinde bulunur.
Bluetooth ON/OFF düğmesinin fabrika gönderim ayarı OFF durumunda.

 Standı açmak için ''PUSH''a bastırın.
 Kapağı çıkarmak için pil kapağının altındaki işarete basın.

Pillerin yerleştirilmesi ve Bluetooth'u ON/OFF konumuna getirilmesi

Pil kapağını açmak/kapatmak için

Kutuplara dikkat ederek iki yeni boy AA alkalin pil 
veya iki şarjlı AA nikel hidrit pil takın.

Pilleri yerleştirin

Uygulamayı akıllı telefon ve/veya tablete 
bağlamak için Bluetooth ON/OFF düğmesini 
ON konumuna getirin.
Ekran kısmında Bluetooth ON işareti 
görünür.

Bluetooth ON/OFF düğmesi

• Radyo frekans bantları ve kullanılabilecek iletişim yöntemleri her ülke için 
tanımlanmıştır. Bazı ülkelerde kablosuz cihazların kaydı zorunlu olabilir. Bluetooth'un 
kullanılabileceği ülkeler için aşağıdaki web sitesine bakın.
http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart
Listede olmayan ülkelerde, Bluetooth düğmesini OFF konumuna getirin.

• Bluetooth bilgisayara bağlanmak için kullanılamaz. Lütfen verilen USB kablosunu kullanın.

Dikkat

Uygulamayı kullanarak daha akıllı hijyen yönetimi

4     Uygulama ile sonucu kontrol etme3     Çubuk testi nasıl yapılır

 Ürünün güç düğmesini bir süre basılı tutun.

 Uygulamayı başlatın, test noktasını seçin ve 
ölçümü başlatın.

 Çubuk testini yapın.
("LuciPac A3/Pen" ile ilgili detaylar için 
kullanım kılavuzuna bakın.)

 Ölçüm haznesi kapağını açın ve hazneye 
"LuciPac A3/Pen" yerleştirin.

 Ölçüm hazne kapağını kapatın ve START'a 
basın.
Ölçüm başlar. Ölçüm sonucu geri sayımdan 
sonra görüntülenir.

 Ölçümden sonra "LuciPac A3/Pen"i çıkarın.
"LuciPac A3/Pen" tüpü ölçüm haznesinden 
çıkarılmadığında, hata alarmı çalmaya devam 
eder.

"LuciPac A3/Pen"i atarken yerel 
yönetmeliklere uyun.

 Ölçüm sonucu üründen akıllı telefona veya 
tablete otomatik olarak gönderilir ve 
uygulamanın test noktasında görüntülenir.

 Test noktasında bir referans değeri 
ayarlarsanız, geçme/kalma sonucunu hemen 
belirlemek mümkündür.

 Trend gra�ği, her test noktasında otomatik 
olarak görüntülenir.

 Her test noktasının geçme oranı ve çizelgesi, 
uygulamanın analiz fonksiyonu ile kontrol 
edilebilir.

Pil yuvası

* Uygulama ekranları geliştiriliyor.

Yayıncı: 

http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/
Uygulama detayları için, uygulama içindeki Yardım bölümüne bakınız.

Hızlı Kılavuz
Lumitester'ı bağlayın

Bağlanmak için Lumitester'ı seçin. Lumitester daha önce bağlanmışsa, 
eşleştirilenler listesinden seçebilirsiniz. Yeni bir Lumitester bağlamak 
için, bağlı olmayan Lumitester'ı güncelleyin ve seçin.

Eşleştirilmiş Lumitester

User ID          Geçiş oranı

Ölçme noktası A

Ölçme noktası B

Ölçme noktası C

Ölçme noktası D

Ölçme noktası E

Geçiş oranı (Ölçme noktası E)

E-mail adresinizi girin

Şifreyi mi unuttunuz

Oturum aç

Kaydol

Şifrenizi girin

Ölçer : User Name

Ölçme yapıldı :  2019.01.23.09:00

Ölçüt seviyesi 1 (Geç) 200
Ölçüt seviyesi 2 (Dikkat ) 400

Geç

Bıçak

Ölçme sonucu

Geç

BaşlatBıçak

Ölçer : User Name

Ölçme yapıldı :  2019.01.23.09:00

Geç- Ölçüt seviyesi 1 (Geç) 200
--- Ölçüt seviyesi 2 (Dikkat ) 400

5 Süreler

Görüntüleme sayısı

10 Süreler Özel

Süreler

Yazdır Dışa aktar Başlat

Bıçak
Ölçer : User Name

Ölçme yapıldı :  2019.01.23.09:00

Geç- Ölçüt seviyesi 1 (Geç) 200
--- Ölçüt seviyesi 2 (Dikkat ) 400

5 Süreler

Görüntüleme sayısı

10 Süreler Özel

Süreler

Yazdır Dışa aktar Başlat

Bıçak

2019.01 59-2787-0


