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Enkla tips till dataöverföringsenheten ”LogTag Interface Cradle”
Fullständig engelsk bruksanvisning, ”quick start guide” och ”product specification” återfinns på tillverkarens hemsida, logtagrecorders.com.

Åtgärder före första anslutning till en dator
Innan dataöverföringsenheten ansluts till en dator för första gången ska gratisprogrammet ”LogTag
Analyzer” laddas ner. Datorn måste ha Windows XP eller ett senare operativsystem. Programmet
hämtas från tillverkarens hemsida, www.logtagrecorders.com, under fliken ”Software” (där är allt på
engelska, men om svenska önskas när temploggarna så småningom ska analyseras kan man välja
det under ett steg i installationen). Klicka på ”Download” och ett formulär dyker upp. När efterfrågade
uppgifter är ifyllda och ivägskickade kommer en länk per email med vidare guidande instruktioner.
Installationen är enkel och består huvudsakligen av klickningar på ”Next” och slutligen ”Finish”. På
skrivbordet syns nu förmodligen genvägen ”LogTag Analyzer”, annars finns den i ”LogTag Recorders”
under ”Alla program”.
Observera att dataöverföringsenheten inte ska vara ansluten under installationen.
Anslut dataöverföringsenheten
Dataöverföringsenheten ansluts nu till en ledig USB-port på datorn.
Avläs temploggen
När en templogg ska avläsas dubbelklicka först på genvägen ”LogTag Analyzer”. Vänta någon sekund.
Sätt i temploggen i dataöverföringsenheten och vänta ca 10 sekunder tills temploggens alla värden har
överförts till datorns hårddisk där de sparas som en lätt identifierbar fil. Efter detta kan temploggen tas
ur dataöverföringsenheten och återföras till mätplatsen. På bildskärmen visas första fliken som är ett
diagram som visar temperaturen de senaste 32 dygnen (om den har varit i drift så länge). Hela
diagrammet eller delar som man själv markerar kan enkelt skrivas ut. Nästa flik (Data) visar samtliga
mätta temperaturer vid respektive tidpunkt i en tabell (upp till 7777 rader). Två flikar (Report och
Summering) redovisar andra data typ inställningar och statistik. Den sista fliken (Dags summering)
visar en sammanfattande 30-dygns tabell som dag för dag redovisar max- och min-temperaturer, ev. tid
över den övre larmgränsen, ev. tid under den undre larmgränsen samt eventuella larm p.g.a. för lång
tid över resp. under gällande larmgränser. Samtliga flikar kan skrivas ut utan redigering.
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