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1. ANALİZ PROGRAMININ KURULMASI
www.pdflogger.com analiz programını indiriniz.

İndirilen dosyaya çift tıklayarak kurulum işlemini başlatabilirsiniz.
Kurulum sonrasında program otomatik olarak açılacaktır

İlk açılan ekranda dil seçenekleri, sıcaklık birim ayarı ve zaman dilimi ayarları bulunur.
Bu ayarlar istenildiği zaman SETTINGS menüsü altından değiştirilebilir.

2. Cihaz fabrika ayarlarının değiştirilmesi
Çalıştırılmamış cihazı bilgisayarınıza takın

Program menüsünden SETTING simgesine ardından FACTORY SETTINGS ( Fabrika Ayarları ) simgesine tıklayın.

Açılan pencereden cihaz kayıt süresi, alt ve üst sıcaklık limitlerini, başlama ve alarm gecikme sürelerini
ihtiyacınıza göre ayarlayın. SAVE tuşuna basarak ayarları cihaza kaydedin.

3- Cihazın Çalıştırılması

Cihazın arka bölümündeki START pedini yırtarak cihazı çalıştırabilirsiniz.
Ped yırtıldığında cihaz kayıt işlemine başlayacaktır. Cihazın ön yüzünde bulunan ledler 3 Defa yanıp sönerek kayıt
işleminin başladığını gösterir.

4- CİHAZ ÜZERİNDEN HIZLI ALARM KONTROLÜ ve SEVKİYAT SONU İŞARETİ KOYMA

Çalıştırılmış ve kayıt almış cihazın alarm durumu cihaz üzerindeki ledler ile kontrol edilebilir.
Buton’a 1 defa basın sağ üst de bulunan ledler alarm durumuna göre anlık olarak yanacaktır.
KIRMIZI LED: Yüksek sıcaklık alarmı durumu oluştuğunu.
YEŞİL LED: Herhangi bir alarm oluşmadığını.
SARI LED: Düşük sıcaklık alarmı durumu oluştuğunu.
KIRMIZI ve SARI LED: Yüksek ve düşük sıcaklık alarmının oluştuğunu gösterir.
SEVKİYAT SONU İŞARETİ EKLEMEK ( MARK )
Cihaz üzerindeki butona 3 defa arka arkaya basarak sevkiyat sonu işareti konulur. Bu esnada tüm led ışıklar kısa bir
süre aynı anda yanacaktır. Sevkiyat sonu işareti cihaz bilgisayara takıldığında cihaz raporunda görülecektir.

5- ANALİZ PROGRAMINDAN VERİ OKUMA
Cihaz içindeki verileri analiz etmek için cihazı USB den bilgisayarınıza takın.

Yazılım otomatik olarak cihazı okuyacak ve kayıtlı verileri ekranda gösterecektir.
Yazılım temel olarak 3 bölümden oluşur.
CİHAZ BİLGİ EKRANI
Device Information Display

Bu ekranda cihaz ile ilgili temel veriler bulunmaktadır.
GRAFİK EKRANI

Bu ekranda kayıt edilen veriler tarih çizelgesi üzerinde grafik olarak görülmektedir. Cihazın daha önce USB ye
takıldığı yada sevkiyat sonu işaretleri de bu ekranda görülebilir.

VERİ LİSTE EKRANI

Bu ekranda cihaz içindeki veriler tarih sıralaması ile liste şeklinde görüntülenir. Alarm tarihleri, sevkiyat sonu
işaretleri ve daha önce USB ye takılma tarihleri bu ekranda görülebilir.

6- EXCEL ve PDF Raporu Oluşturmak
Excel ve PDF raporu almak için cihaz bilgisayara takılı iken program menüsünden EXCEL ve PDF butonları kullanılır.

Tercih edilen rapor tuşuna tıklayarak cihaz içindeki veriler bilgisayara kaydedilir.

Örnek PDF Raporu

Örnek EXCEL Raporu

7- VERİLERİN BİLGİSAYARA KAYDEDİLMESİ ve OKUNMASI
Cihaz içindeki verileri bilgisayara kaydetmek için TOOLS menüsü altındaki SAVE FİLE butonuna tıklayın.

Bilgisayara kaydedilen veriler daha sonra cihaz bilgisayara takılı olmasa bile tekrar incelenebilir.

Bilgisayara kaydedilen veriler TOOLS menüsü altındaki OPEN FİLE butonuna tıklayarak tekrar açılabilir.

8- VERİLERİ WEB’E YOLLAMA ve WEB DEN VERİ OKUMA
Cihaz içerisinde ki veriler web ortamına yollanarak farklı kullanıcılar ile hızlı bir şekilde paylaşılabilir.
Verileri web’e yollamak için SEND TO WEB butonuna tıklayın. Cihaz içindeki veriler TemplogONE bulut depolama
alanına yollanacaktır.

WEB DEN VERİ İNCELEME
Bulut ortamına yollanan verileri incelemek için www.templogone.net sitesine giriş yapıp arama kutusuna
cihaz seri numarasını yazarak arama yapın.
Bulut ortamındaki veriler web sitesi üzerinde aşağıdaki gibi görüntülenecektir.

9- KALİBRASYON SERTİFİKASI İNDİRME
Cihaza özel kalibrasyon sertifikasını indirmek için www.templogone.net sitesine giriş yapın.
Cihaz seri numarasını arama kutusuna yazarak DOWNLOAD CERTIFICATE butonuna tıklayın.
Kalibrasyon sertifikası otomatik olarak PDF formatında bilgisayarınıza inecektir.

