
Device
OK

1 Flash / 5 Sec

Fault 1 Flash / 5 Sec

No Sounder

Single tone ring every 30 minutes

Continuous two tone ringAlarm 1 Flash / 5 Sec

Quick Start Guide

EL-MOTE



Setup EL-MOTE
Voordat u uw EL-MOTE kunt gebruiken, volg deze stappen:

• Log in op www.LogEasy.nl, zodat u uw apparaten 
op afstand kunt bekijken

• Download de LogEasy Cloud-app op uw telefoon 
of tablet (scan de QR code of zoek op Re5al Cloud)

• Houd uw WiFi-netwerkgegevens bij de hand



Verwijder de 
montagebeugel



Verwijder het batterijklepje 
(niet opnieuw monteren tot 

instellen is voltooid)



Monteer probes



Installeer AA-
batterijen



& u bent 
klaar om te meten!

Ga in de LogEasy Cloud-app 
naar het menu, selecteer Set 
up Device en volg de 
instructies op het scherm

Nadat EL-MOTE op uw WiFi-
netwerk is aangesloten, plaats het 
batterijklepje terug en installeer 

EL-MOTE

Bekijk en verander de apparaatinstellingen met 
behulp van de app of op  

www.LogEasy.nl



Apparaat
OK

1 flits / 5 sec

Fout 1 flits / 5 sec

Geen akoestisch signaal

Enkel signaal elke 30 minuten

Continu tweetonig signaalAlarm 1 flits / 5 sec

Status LED aan voorzijde Akoestisch signaal

LED-Indicatie overzicht

Ga naar www.LogEasy.nl voor een gedetailleerde 
indicatie van de visuele / geluidsstatus. Quick Start Guide



Knop aan voorzijde / LED-indicator



RESET

SETUP

Reset knop

Setup knop

Oplader
Probe 2 Probe 1



Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING: Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, 
elektrische schokken, ander letsel of schade.

Repareren of wijzigen
Probeer dit product nooit te repareren of aan te passen. Demontage kan schade veroorzaken 
die niet onder de garantie valt. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een erkende 
leverancier. Als het product is doorboord of ernstig is beschadigd, gebruik het dan niet en 
breng het terug naar een erkende leverancier.

Gebruik van connectoren en poorten
Forceer nooit een connector in een poort. Controleer op obstructie in de poort; zorg ervoor 
dat de connector overeenkomt met de poort en dat u de connector op de juiste manier ten 
opzichte van de poort hebt gepositioneerd. Als de connector en poort niet op redelijke wijze 
aansluiten, komen ze waarschijnlijk niet overeen en mogen ze niet worden gebruikt.

Stroomvoorziening
Gebruik alleen 1,5 V AA-batterijen of een echte EL-MOTE-voedingsadapter om uw EL-MOTE 
datalogger van stroom te voorzien.

Verwijdering en recycling
Gooi dit product en de batterijen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving 
weg. Dit product bevat elektronische componenten en moet daarom gescheiden van 
huishoudelijk afval worden weggegooid.

Waarschuwing
Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Voer 
gebruikte batterijen af volgens de instructies.

www.lascarelectronics.com/data-loggers
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