Nerladdning av programvara Libero Configuration Utility
Configuration Utility används för att göra det möjligt att välja inställningarna på Liberon.
Gå in på www.pdf-logger.com
Klicka Download here
Fyll i formulär, klicka Send. Gå till din mail och klicka på länken som skickats till dig.
Klicka Spara och välj var programmet ska finnas tillgängligt.
Programmet börja laddas.
Klicka Kör, det kommer upp en fråga, klicka Kör igen.
Klicka OK, välj språk.
Installationen påbörjas, följ instruktionerna som ges, klicka Next
SerialNumber är det nummer som skickades i mailet.
Välj Complete
Klicka Finish

Komma igång med Liberon
•
•
•
•
•

Öppna programmet Libero Configuration Utility
Anslut Liberon USB- port (gäller då loggen är avstängd från början. Annars håll
samtidigt Transit och Arrived- knapparna inne tills ConF syns i displayen, anslut
sedan loggen till USB- port.)
Liberon visas nu som ikon i menyförnstret
Markera Liberon genom att vänsterklicka på den
Välj Device/Configuration

•

I menyfönstret välj Logging i vänstra listan
1. Logging Interval/Duration välj mätintervall genom att klicka pil höger
alternativt vänster
2. Logging Mode välj i rullningslistan loop eller start stop
3. Start Options välj i rullningslistan ”Start after pressing a key”
4. Transit/Arrived Initial State, välj i rullningslistan ”Start in Transit Mode”

•

I listan till vänster välj Alarm Conditions
1. Alarm Mode, välj i rullningslistan Single Alarm Thresholds
2. a) Upper Threshold, välj genom att fylla i gradantal
b) Lower Threshold, välj genom att fylla i gradantal
3. Alarm Delay Time, välj i rullningslistan när alarm ska ge utslag genom att
välja en siffra och i andra rullningslistan min, hour eller day.
4. Applay

Avläsning av mätning
Programmet Libero Configuration Utility måste inte vara öppet för att pdf- filen efter
mätning ska visa sig. Det kan ta en stund innan pdf-filen kommer fram, eftersom datorn
måste hinna känna av att Liberon anslutits. Dubbelklicka på pdf-filen som kommer upp.
För att stänga av Liberon sätt loggen i ConF (se ovan punkt två) anslut till USB- port markera
loggen och under Device/Configeration/Logging. Därefter välj under Start Mode, ”Start
efter pressing TRANSIT key”. Avsluta därefter genom att trycka på knappen ”Applay”.
Inställningarna är sparade och Liberon kommer att fungera efter dessa nästa gång loggen
sätts igång på nytt genom att trycka på den vita knappen TRANSIT.

