
EL-USB

Quick Start Guide



DOWNLOAD EN INSTALLEER SOFTWARE 
Windows™ 7/8/10 (32 & 64bit)

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

GEBRUIK VAN DE SOFTWARE

. Plaats de datalogger in een beschikbare USB-poort 

. Dubbelklik op het LogEasy USB-pictogram op uw
Windows ™ -bureaublad. Hiermee laadt u de 
configuratiesoftware. Klik op 'Instellen en start de 
USB-datalogger' en volg de installatiewizard.

. Wanneer de installatie is voltooid, moet de datalogger worden 
verwijderd vanaf de USB-poort. Laat uw datalogger niet 
gedurende langere perioden in de USB-poort achter, 
hierdoor gaat een deel van de batterijcapaciteit verloren 
(met uitzondering van EL-USB-1-RCG).

. U kunt ook de gegevens downloaden van een logger die eerder 
opgeslagen gegevens van de software heeft opgenomen of bekeken.
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EL-USB-1-PRO
Voordat u de datalogger gebruikt, moet u de bijgeleverde 3.6V 2 / 3AA-batterij 
voor hoge temperaturen plaatsen, volgens de onderstaande instructies.

EL-USB-1-RCG
De batterij van de EL-USB-1-RCG is vooraf geïnstalleerd. Om de batterij op 
te laden, verbindt u met een USB-poort tot de groene LED verschijnt. De 
oplaadbare batterij mag alleen worden vervangen door een erkende 
leverancier.
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VERVANGEN VAN DE BATTERIJ VAN UW DATALOGGER

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



• USB-interface voor 
configuratie en 
download

• Gebruiksvriendelijke 
Windows-
besturingssoftware

Eenvoudige low-cost 
datalogging

Cloud-based data-
logging

• Cloudgebaseerde 
monitoring vanaf elk 
apparaat met internettoegang

• Snelle en eenvoudige 
installatie vanuit 
smartphone-app

EL-MOTEEL-USB
Draadloze datalogging

• Cloudgebaseerde 
monitoring met e-mail-
meldingen

• Maakt verbinding met een 
bestaand WiFi-netwerk

EL-WiFi
ONS ASSORTIMENT



Voor een volledig product datasheet voor uw datalogger of voor meer 
informatie over het LogEasy assortiment

www.re5al.nl/LogEasy

Evenement, staat en tellen

Temperatuur Temperatuur/
Relatieve vochtigheid

Thermokoppel Koolmonoxide

Spanning Stroom

Thermistor
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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.
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