
EasyLog 21CFR
Quick Start Guide



SETUP

. Dubbelklik op het pictogram 21CFR op uw bureaublad.

1  Administrator setup

. U moet een beheerder voor de software maken door de 
vereiste informatie in de setup-wizard. Zorg ervoor dat u uw inloggegevens 
noteert!

DOWNLOAD & INTALLEER EL-21CFR-SOFTWARE Windows 

7, 8 & 10 (32 & 64bit)

Ga naar www.re5al.nl/support en klik op 'Download LogEasy 21CFR PC Software'.

Dubbelklik op het gedownloade bestand LogEasy 21CFR Installer.exe en 
volg de aanwijzingen op het scherm.

Raadpleeg de checklist op www.re5al.nl om te zien hoe 
EasyLog 21CFR-software aan de voorschriften voldoet

EL-21CFR Windows Control-software
EL-21CFR is het softwareplatform voor de 21 CFR-compatibele reeks 
dataloggers van LogEasy.

Ga naar www.re5al.nl/support om de LogEasy 21CFR-software te 
downloaden.



2  E-mail instellingen 3  Software instellingen

. Mogelijk moet u uw IT-ondersteuning of e-mailserviceprovider om de
vereiste gegevens vragen. Meer informatie is te vinden in het helpbestand 
van de software. Als u niet zeker bent van de details, kunt u deze stap 
overslaan en er later op terugkomen.

. Dit zijn globale instellingen die van toepassing zijn op alle gebruikers 
van de software, waarvan sommige vereist zijn als onderdeel van de 
21CFR-standaard.

Voor een volledig productinformatieblad voor uw datalogger, of voor meer informatie over de rest van het LogEasy bereikbezoek 

www.re5al.nl/LogEasy
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VERVANGING VAN DE BATTERIJ VAN UW DATA LOGGER

Uw datalogger is voorzien van een reeds geïnstalleerde 3.6V 1 / 2AA-batterij. 
U kunt de batterij vervangen door de onderstaande instructies te volgen.

Vervangende batterijen zijn verkrijgbaar bij www.re5al.nl.

4  Maak extra gebruikers aan

. Indien nodig, kunnen er extra gebruikers worden ingesteld in het beheerders- 
menu. Nieuwe gebruikers zullen worden gevraagd om een wachtwoord te
maken wanneer ze voor het eerst inloggen.

U bent nu klaar om datalogging te starten met EL-21CFR

Raadpleeg het Help-bestand in de software voor meer informatie over het 
gebruik van de EL-21CFR. Dit kan worden gevonden door op 'Help'> 'Help-

onderwerpen' te klikken.



Het starten van de datalogger

Als u advies wilt over de beste 
manier om de datalogger voor een 
bepaalde toepassing te gebruiken, 
neem dan contact op met uw ons 
- Re5al B.V.

Geef uw logger een naam en selecteer 
de logging-snelheid.

Selecteer hoe het LCD-scherm moet 
functioneren en wat er gebeurt als uw 
logboek vol is.

Stel zo nodig hoge en lage 
alarmen in.

Beperkingen instellen voor het 
stoppen van de logging-sessie.

Selecteer wanneer u wilt dat de 
logging-sessie begint.

Uw logger is nu klaar voor gebruik. 
Verwijder uit de USB-poort.

Klik op de knop 'Set up and start the 
USB data logger'.
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Repareren of modificeren

Probeer de LogEasy producten nooit te repareren of aan te passen. Het demonteren ervan, anders dan met het doel verwisselbare 
batterijen te vervangen, kan schade veroorzaken die niet onder de garantie valt. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een 
geautoriseerde leverancier.

Informatie over afvalverwijdering en recycling

U moet de LogEasy producten wegwerpen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Ze bevatten elektronische 
componenten en lithiumbatterijen en moeten daarom gescheiden van huishoudelijk afval worden weggegooid.

www.re5al.nl     |     www.LogEasy.nl




