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Stručný návod

1 Lumitester PD-30

2 Použitá trubička LuciPac Pen

① Po skončení měření trubičku LuciPac Pen vyjměte.
② Stisknutím tlačítka POWER přístroj vypnete.

Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

4　Příprava stěrového testu 6　Postup po skončení měření

7　Další funkce

5　Provedení stěrového testu

Pro bezpečné použití

Pokud se chystáte přístroj na delší dobu uskladnit, vyjměte z 
něj baterie.V opačném případě může dojít k vytečení 
elektrolytu a roztržení přístroje.

Níže uvedenými výstrahami je nutné se řídit, jak je ukázáno v návodu.

Výstraha
Když zpozorujete jakoukoli odchylku v chodu, okamžitě vypněte 
napájení a co nejdříve vyjměte z přístroje baterie.

Odpojte USB kabel, pokud je připojen, a poté vyjměte 
baterie.

Když je patrná odchylka v chodu, jako například porucha, zápach 
spáleniny, dým atd., hrozí nebezpečí vznícení či 
roztrhnutí přístroje. Uhaste ložisko tvorby dýmu a 
obraťte se na prodejce nebo na naši 
společnost.Nikdy přístroj neopravujte sami, je to 
velmi nebezpečné.　

Nepoužívejte chemické látky, které mohou 
tvořit hořlavý plyn. Přístroj nepoužívejte v 
atmosféře z hořlavých plynů. Mohlo by dojít k 
jejich výbuchu.

Přístroj není vodotěsný. Nevystavujte přístroj 
vodě ani jej neovládejte mokrýma rukama. V 
opačném případě může dojít k jeho vznícení a 
roztržení.

Neupravujte, nerozebírejte ani neopravujte 
přístroj.V opačném případě může dojít k jeho 
vznícení a roztržení.

Neskladujte přístroj v místě, kde do jeho vnitřku může 
proniknout voda či chemické látky.V opačném případě může 
dojít k jeho vznícení a roztržení.

• Když na přístroji neprovádíte po dobu 10 minut žádnou činnost, automaticky se vypne 
napájení.

• Jestliže není trubička LuciPac Pen z měřicí komůrky odstraněna, zazní zvukový 
signál.

Vydáno:

Tento stručný návod je navržen tak, aby i začátečníci 
rychle pochopili použití a jednoduchost Lumitester 
PD-30 a LuciPac Pen. Pokyny k správnému používání a 
bezpečnostní opatření při užití reakčních činidel a 
přístroje naleznete v příslušných manuálech.

⑦Po skončení měření 
odstraňte trubičku 
LuciPac Pen z měřicí 
komůrky.

⑥Stisknutím tlačítka ENTER na 
ovládacím panelu se spustí 
měření. Po doběhnutí 
odpočítávání se zobrazí 
výsledek měření.

②Provedení stěrového 
testu.

①Vyjměte vatovou tyčinku 
(oranžový držák) z hlavní 
trubičky.Poté navlhčete 
špičku vatové tyčinky 
pitnou vodou.

①Stiskněte tlačítko POWER.
②Po odpočítání bude 

přístroj připraven k 
měření.

⑤Vložte celou trubičku LuciPac 
Pen do měřicí komůrky 
přístroje Lumitester PD-30. A 
zavřete kryt měřicí komůrky.

④Zatřeste několikrát s 
celou trubičkou LuciPac 
Pen, aby se všechna 
kapalina zbývající v kapse 
trubičky dostala dovnitř a 
rozpustila reakční činidlo 
v trubičce.

③Vložte vatovou tyčinku 
zpátky do hlavní trubičky. 
A poté si opřete špičku 
trubičky o svou ruku a 
zatlačte na vatovou 
tyčinku směrem dolů 
takovou silou, abyste 
protrhli kapsu uvnitř 
trubičky.

http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/

Lumitester PD-30 funguje na dvě alkalické baterie typu AA nebo 
na dva nabité nikl-metal hydridové akumulátory typu AA. Při likvidaci LuciPac Pen se řiďte předpisy o likvidaci vydanými 

místními úřady.

Nezbytné
Označuje pokyny, které je nutno přísně dodržovat.

Zakázáno
Označuje pokyny obsahující přísný zákaz konkrétních činností.

Varování před požárem
Označuje riziko tvorby dýmu či vzniku požáru.

Varování před roztržením
Označuje riziko prasknutí.

Symboly

Výstraha

Lumitester PD-30

2 alkalické baterie velikosti AA 
(pro kontrolu)

3 čistící štětečky

Pouzdro USB kabel Poutko

Stručný návod
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2　Přečtěte si jako první
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Lumitester PD-30 je přístroj vyvinutý pro metodu společnosti Kikkoman zvanou Rychlé 
zjišťování úrovně hygieny. Přístroj nepoužívejte k žádným jiným účelům.

V tomto návodu k obsluze jsou za účelem bezpečného a správného užívání 
přístroje použity následující symboly.

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by měla za 
následek vážné zranění či smrt, pokud by se ji nepodařilo odvrátit.

①V pohotovostním stavu stiskněte tlačítko F.
②Stisknutím tlačítek          začne nápis „Date“ blikat.
③Stiskněte tlačítko ENTER. Poté se rozbliká formát data.
④Vyberte formát data pomocí tlačítek          a poté stiskněte 

tlačítko ENTER.

⑤Nastavte datum a čas pomocí tlačítek  . Poté stiskněte tlačítko 
ENTER.Pro zrušení nastavování data/času a návrat do pohotovostního 
režimu stiskněte tlačítko F.

⑥ Stisknutím tlačítka F se přístroj vrátí do pohotovostního stavu.

Udržujte měřicí komůrku v čistotě. V opačném případě by mohlo dojít k 
nepřesnostem v měření.
Sebediagnostika je funkcí potvrzující úroveň kontaminace měřicí komůrky.

Jednou z vlastností činidla je, že se jeho luminiscence mění v závislosti na 
teplotě.
Kompenzace teploty je funkce, která opravuje teplotní charakteristiku činidla 
změřením teploty nástroje.
Standardně je teplotní kompenzace VYPNUTÁ.
Rozsah teplotní kompenzace činí +10 až +40°C.

Instrukce k používání těchto funkcí naleznete v návodu k obsluze přístroje 
Lumitester PD-30.

• Jestliže na povrchu určenému ke stěru zůstane dezinfekční prostředek, jako např. 
alkohol, může to ovlivnit výsledek měření. V takovém případě před samotným 
stěrem omyjte povrch vodou nebo odstraňte dezinfekci papírovými utěrkami.

Pozor

• Po skončení měření nezapomeňte LuciPac Pen odstranit.
• V případě velkých výkyvů teploty ponechte před začátkem dalšího měření 

prodlevu nejméně 10 sekund.

Pozor

• Měření provádějte s přístrojem ve vzpřímené poloze. Během měření s přístrojem 
nepohybujte.

Pozor

• Nepoužívejte LuciPac Pen studené. V opačném případě 
může dojít ke snížení naměřené hodnoty.

Pozor

Jak používat pouzdro
①Prostrčte poutko otvorem v chlopni pouzdra. Poté chlopeň pouzdra zapněte.
② Vytáhněte stojánek na zadní straně pouzdra a přístroj na něj postavte.

Jak vkládat baterie
①Sejměte krytku baterií na zadní straně nástroje.
②Vložte dvě nové alkalické baterie velikosti AA nebo dvě nabité nikl-metal 

hydridové baterie a dávejte pozor, abyste je vkládali ve správné orientaci z 
hlediska polarity.
③Nasaďte krytku baterií.
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Lumitester PD-30 & LuciPac Pen

Quick Manual

This Quick Manual is designed so that even beginners 
can have a quick understanding of the usage and 
convenience of Lumitester PD-30 and LuciPac Pen.
For correct use and precautions of the reagents and 
instrument, refer the relevant manuals.

Vyjměte LuciPac Pen z chladničky (2 až 8 °C). Nechte LuciPac 
Pen v prostředí s pokojovou teplotou.


