
 

3 szczotki do 
czyszczenia 

1 Szybka 
instrukcja 
obsługi 

2 baterie alkaliczne AA 
baterie (do sprawdzenia) 

Inteligentniejsze zarządzanie higieną za pomocą aplikacji 

 Połącz ze smartfonem lub 
tabletem. 

Przeznaczona do użycia aplikacja 
„Lumitester” 

 Aplikacja automatycznie 
odzwierciedla wynik kontroli. 
Wcześniejsze trendy można 
również łatwo odczytać. 

Wyniki kontroli są zapisywane w 
chmurze i mogą być przeglądane z 
wielu inteligentnych urządzeń. 

Konfiguracja 

Jak włożyć baterie i włączyć lub wyłączyć Bluetooth 
Uchwyt baterii i włącznik oraz wyłącznik Bluetooth znajdują się wewnątrz pokrywy 
baterii. Fabryczne ustawienie przełącznika WŁĄCZ lub WYŁĄCZ Bluetooth jest 
WYŁĄCZONE. 
Aby otworzyć lub zamknąć pokrywę baterii 

Naciśnij „PCHAĆ”, aby uruchomić stojak. 
 Naciśnij znak na pokrywie baterii, aby ją zdjąć 

Włącznik i 
wyłącznik 
Bluetooth 

Uchwyt baterii 

 Ponownie załóż pokrywę baterii po zakończeniu całej operacji. 

Umieść baterie 

Włóż dwie nowe baterie alkaliczne AA lub dwie 
naładowane baterie niklowo-wodorkowe AA, zwracając 
uwagę na bieguny. 

Włącznik i wyłącznik Bluetooth 

Aby połączyć aplikację ze smartfonem lub 
tabletem, ustaw przełącznik WŁ. i WYŁ. Bluetooth 
na WŁ. 
Na wyświetlaczu pojawi się znak Bluetooth WŁ. 

Uwaga 

• Pasma częstotliwości radiowych i metody komunikacji, które można zastosować, 
zostały określone dla każdego kraju. W niektórych krajach rejestracja urządzeń 
bezprzewodowych może być obowiązkowa. Informacje o krajach, w których można 
korzystać z Bluetooth, można znaleźć na stronie internetowej poniżej. 
http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart 
W kraju niewymienionym poniżej wyłącz przełącznik Bluetooth. 

• Bluetooth nie może być używany do łączenia się z komputerem. Użyj dostarczonego 
kabla USB. 

WYŁĄCZ
 WŁ
ĄCZ 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego i właściwego 
użytkowania 

• Ten produkt jest przeznaczony do testu wymazów ATP. Nie należy wykorzystywać 
produktu do innych celów. 

Przeczytaj uważnie, aby móc prawidłowo korzystać z produktu. 

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z rozdziałem „Środki 
ostrożności dotyczące bezpiecznego i właściwego użytkowania”. Wymienione tutaj 
komunikaty ostrzegawcze wskazują ważne problemy bezpieczeństwa, a także awarie 
i usterki. 

Uwaga 

 
Zabronione  

Niewłaściwa obsługa produktu może prowadzić do obrażeń ciała lub 
szkód. 
Wskazuje, czego NIE wolno robić, aby móc korzystać z produktu. 

Uwaga 

Nie demontować ani nie 
przerabiać produktu. 
Może to spowodować 
pożar, porażenie prądem 
lub awarię produktu. 

Nie należy popychać ani 
pocierać wyświetlacza i 
panelu operacyjnego 
twardymi lub ostrymi 
przedmiotami. 
Może to spowodować 
obrażenia ciała lub 
awarię produktu. 
Nie stosować 
rozpuszczalników 
organicznych do 
czyszczenia produktu. 
Może dojść do pożaru, 
porażenia prądem lub 
awarii. 

Lumitester Smart & LuciPac A3/Pen 

Szybka 
instrukcja 
obsługi 

Niniejsza skrócona instrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby 
nawet nowi użytkownicy mogli zrozumieć, w jaki sposób korzystać z 
Lumitester Smart i LuciPac A3 / Pen. 
Prawidłowe użycie i środki ostrożności dotyczące odczynników i produktu 
można znaleźć w odpowiednich instrukcjach. 
Instrukcję obsługi produktu można pobrać z następującego linku: 
http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart 

Nie należy używać ani 
przechowywać 
produktu w miejscach 
narażonych na 
bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych, 
pyłu,wysokiej 
temperatury oraz 
wilgotności. 
Może to spowodować 
pożar lub awarię 

Kikkoman Biochemifa Company 

Jak przeprowadzić test wymazowy 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania 
produktu. 

 Uruchom aplikację, wybierz punkt testowy i 
rozpocznij pomiar. 

 Wykonaj test wymazowy. 
(Szczegółowe informacje na temat „LuciPac 
A3 / Pen” znajdują się w instrukcji obsługi.) 

Otwórz pokrywę komory pomiarowej i umieść 
"LuciPac A3/Pen" w komorze. 

 Zamknij pokrywę komory pomiarowej i naciśnij 
START. 
Rozpocznie się pomiar. Wynik pomiaru zostanie 
wyświetlony po zakończeniu pomiaru. 

Nie dotykać produktu 
mokrymi rękami. 
Może to spowodować 
porażenie prądem lub 
awarię produktu. 

 Wyjmij "LuciPac A3/Pen" po przeprowadzonym 
pomiarze. 
Gdy rurka „LuciPac A3 / Pen” nie zostanie 
zdjęta z komory pomiarowej, alarm błędu nadal 
będzie dzwonił. 

Utylizując „LuciPac A3 / Pen” należy 
postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. 

 Wynik pomiaru jest automatycznie wysyłany 
z produktu do smartfona lub tableta i 
wyświetlany w punkcie testowym aplikacji. 

 Jeśli wartość porównawcza zostanie ustawiona 
w punkcie testowym, możliwe jest 
natychmiastowe określenie wyniku 
pozytywnego lub negatywnego. 

 Wykres trendów jest automatycznie wyświetlany 
w każdym punkcie testowym. 

 Wskaźnik przepustowości i wykres dla każdego 
punktu testowego można sprawdzić za pomocą 
funkcji analizy aplikacji. 

*Ekrany aplikacji są w fazie rozwoju. 

Szczegółowe informacje na temat aplikacji można znaleźć w 
Pomocy. 

Sprawdzanie wyniku za pomocą aplikacji 

Nie należy używać baterii 
innych niż określone 
(baterie alkaliczne typu AA 
lub naładowane baterie 
niklowo-wodorkowe AA). 
Może to spowodować 
pożar, obrażenia ciała lub 
awarię. 

Zawartość opakowania 

1 Lumitester Smart 

1 pasek 

1 kabel USB 

Wyjmij baterie, jeśli produkt ma 
być przechowywany przez 
dłuższy czas. 
Niezastosowanie się do tego 
może spowodować wyciek płynu 
i pęknięcie. 
Nie umieszczać produktu 
w miejscu, w którym 
rośnie temperatura (w 
pobliżu ognia, w pobliżu 
grzejnika lub w palącym 
słońcu). 
Może to spowodować 
pożar, wybuch lub 
awarię produktu. 

W niniejszej skróconej instrukcji opisano pomiar połączenia smartfona lub tableta z 
produktem. 
Pomiaru można również wykonać przy użyciu tylko produktu oraz "LuciPac A3/Pen". 
Informacje na temat pomiaru podczas łączenia z komputerem lub pomiaru przy użyciu 
samego produktu można znaleźć w instrukcji obsługi. 

 Pobierz aplikację za pomocą kodu 
QR lub adresu URL na smartfon lub 
tablet. 
http://biochemifa.kikkoman.co.jp/ 
e/support/dl/smart 

Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z 
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby 
skonfigurować aplikację. 

Przy pierwszym użyciu aplikacji wymagana jest 
wstępna rejestracja. 
Zarejestrowani użytkownicy mogą się 
zalogować, wprowadzając swój identyfikator i 
hasło. 

 Gdy pojawi się ekran połączenia urządzenia 
inteligentnego, włącz zasilanie produktu. 

Jeśli Bluetooth nie jest WŁĄCZONY, należy 
ustawić go jako WŁĄCZONY na ekranie 
ustawień. 

Wybierz numer seryjny produktu na ekranie 
aplikacji. 
Pozwala na automatyczną synchronizację czasu i 
daty oraz znaczników czasowych danych 
pomiarowych. 

Po ustanowieniu połączenia produkt 
wyświetla BLE na wskaźniku stanu. 

 Gdy pojawi się ekran główny, smartfon lub 
tablet i produkt będą gotowe do użycia. 

Użycie aplikacji (bezpłatnie) 

Szczegółowe informacje na temat aplikacji można znaleźć w Pomocy. 

Usługa posprzedażowa 

Gwarancja 

Okres gwarancji na Lumitester Smart wynosi jeden rok od daty zakupu. Jednak w państwach 
członkowskich UE, w których obowiązuje dyrektywa UE 1999/44 / WE, wynosi on dwa lata od 
daty zakupu. 
Jeśli wystąpi awaria w okresie gwarancyjnym, przeprowadzimy bezpłatną naprawę lub 
dostarczymy części zamienne. 
Jednakże rekompensata jest ograniczona do wadliwego działania wynikającego z wad 
materiałowych tego produktu lub produkcji. 
Ponadto należy pamiętać, że następujące elementy nie są objęte gwarancją, nawet w okresie 
kompensacyjnym. 

 Gdy nie ma dokumentu lub zapisu, który mógłby potwierdzić datę zakupu. 
 Bez względu na to, czy wada rzeczywiście istnieje, czy nie, utrata zawartości zapisu w 

wyniku niemożności wyświetlenia lub załadowania na komputer danych pamięci oraz 
danych ustawień. 

 Wszelkie awarie lub szkody lub wszelkie inne straty powstałe w wyniku obsługi lub 
użytkowania produktu niezgodnie z jego instrukcją obsługi, nieostrożność podczas 
używania, wykonywane modyfikacje lub jakiejkolwiek innej przebudowy tego produktu, 
albo też klęski żywiołowe pozostające poza kontrolą człowieka . 

Zakres odszkodowania za awarię tego produktu ogranicza się do odszkodowania objętego 
niniejszą gwarancją, a odszkodowanie za wszelkie inne straty lub szkody, w tym straty 
pośrednie lub specjalne, nie jest zawarte w zakresie odszkodowań. 

W celu poprawy wydajności specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

Wydany przez: 

Kikkoman Biochemifa Company 
2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokio 105-0003, Japonia 
TEL: +81-3-5521-5481 FAKS: +81-3-5521-5498 
http: //biochemifa.kikkoman.co.jp/e/ 


