
Termometer med skriv- och loggfunktion
HI-92804

Allmänt
Temperaturgivarkontakt
1. Strömadapterkontakt
2. LCD-Display
3. PAPER: Pappersmatning
4. PRINT: Skriver ut uppgifter om temperaturen 

och tiden
ALT: Alternativ funktion
5. TEMP: Visar aktuell temperatur under 

”vilande” mätningar
6. UP: Scanna data eller inställningar
7. DOWN: Scanna data eller inställningar
8. TIME: Visar tiden och skrivintervallen
LOG: Gå ”in” och ”ut” ur loggningsläget

Observera !
• Sätt i batterierna i mätaren

• Sätt i en eller fler temperaturgivare, Kanal CH 
1 är den första utgången på vänster sida. 

• När CH 1 visas till vänster i displayen anger 
detta mätresultatet från temperaturgivaren nr 
1 och CH 2 temperaturgivaren nr 2. 
OBS ! Används endast en givare ska denna 
sitta i CH 1 och om endast två givare 
används: ska de sitta i CH 1 och CH 2 osv.

• Tryck på ”TEMP”-knappen för att sätta på 
mätaren. 

• Om mätaren visar ”- - - -” i displayen är 
temperaturgivaren fel isatt eller trasig.

• För att spara batterierna stängs ”displayen” av 
efter 5 minuter, men mätaren fortsätter 
naturligtvis att logga temperaturen om ni ställt 
in detta. För att visa temperaturen tryck ner 
TEMP-knappen

Hur man programmera in datum / tid / 
skrivintervaller

• Sätt på mätaren genom  att trycka på TEMP-
knappen.

• Tryck på ALT- och TIME-knappen samtidigt. 
Nu syns årtalet blinka till höger i displayen. 
Tryck på UP- och DOWN-knapparna tills 
önskat årtal syns.

• Tryck på TIME-knappen igen och de två 
vänstra siffrorna för månaden börjar blinka. 
Tryck på UP- och DOWN-knapparna tills 
önskad månad syns.

• Tryck på TIME-knappen igen och de två 
högra siffrorna för dag börjar blinka. Tryck på 
UP- och DOWN-knapparna tills önskad dag 
syns.

• Tryck på ALT- och TIME-knappen samtidigt. 
Nu syns ”INTV” och tids intervall blinka till 
höger i displayen. Tryck på UP- och DOWN-
knapparna tills önskad tidsintervall syns. Man 
kan välja mellan 1,2,5,10,15,30,60,120 eller 
180 minutersintervaller.

• Tryck på TIME-knappen igen och nu syns 
timmarna blinka i displayen. Tryck på UP- och 
DOWN-knapparna tills önskad timme syns. 

• Tryck på TIME-knappen igen och nu syns 
minutrarna blinka i displayen. Tryck på UP- 
och DOWN-knapparna tills önskade minuter 
syns.

• Tryck på ALT- och TIME-knappen samtidigt. 
Nu är årtal/tiden/intervalltiden inställda. Finns 
kvar även när displayen är avstängd.

För att titta efter vilka uppgifter som är 
”programmerade” 
• Tryck på TIME-knappen, då syns tiden och 

intervalltiden i displayen. 

• Tryck på UP-knappen, då syns årtal och 
datum.

• Tryck på TEMP-knappen, då syns 
temperaturen och tryck på UP- och DOWN-
knapparna för de ev olika temperaturgivarnas 
temperatur.

Utskrifter och Loggning
För att skriva ut ett värde från displayen, trycker man 
på PRINT-knappen. Detta kan göras under såväl 
vanlig mätning som under loggning.

För att starta en loggning av mätvärden:
• Tryck på ALT-knappen och LOG-knappen 
samtidigt: Inställningarna skrivs ut och lognummer 
visas i displayen. Inställning av tidsintervallet för 
loggning ställs enligt ovan (se programmering ovan).

• Man kan nu trycka på ALT-knappen och 
samtidigt på PAPER-knappen

för att starta en loggning utan utskrifter. LOG 
blinkar nu i vänstra hörnet av displayen. 
Displayen stängs av efter ca. 5 minuter men 
loggning fortsätter tills man stänger av den.

• Om man vill att utskrift ska ske kontinuerligt 
under loggning, så trycker man på ALT och PAPER-
knapparna igen. Man kan när som helst växla mellan 
loggning med och utan utskrift, genom denna 
tangentryckning.
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• Man kan när som helst trycka på PRINT-knappen 
för utskrift utan att detta påverkar övriga 
loggningsinställngar. Om man vill se loggningsnr så 
är det bara att trycka på LOG-knappen 2 gånger för 
att få aktuellt nr på displayen.

• För att stoppa en loggning trycker man på LOG- 
och ALT-knapparna samtidigt.

För att se lagrade värden från minnet:
• Tryck på LOG-knappen. Håll sedan ned ALT-
knappen och tryck på DOWN-knappen för ”bläddra” 
bakåt till önskat loggvärde.

• Tryck på ALT- och TEMP-knappen för att visa 
dag då loggningen startade.

• Tryck på UP-knappen för att visa tid då 
loggningen startade.

• Tryck på UP-knappen igen för att visa 
temperaturen.

• Man kan nu fortsätta att trycka på UP-
knappen för att bläddra igenom alla loggade 
värden. Man kan när som helst trycka på 
PRINT-knappen för att skriva ut ett vårde man 
ser på displayen. 

• För att gå tillbaka till vanlig visning tryck på 
LOG-knappen.

Tips
Vid längre loggningsperioder bör man använda en 
batterieliminator.

Kontrollera att det finns tillräckligt med papper vid 
loggning med utskrift.
Det går att byta pappersrulle under loggning men 
man kanske missar vissa värden.
Man kan inte byta tidsintervall under en loggning. 
Man måste då avbryta loggningen och ändra 
intervallet, se programmering.
Med hjälp av HI-9200 Infraröd Transmitter och 
programvara (extra tillbehör) kan värden överföras 
till en PC för vidare behandling.
  

Batteribyte
OBS !  All data finns kvar i mätaren tills 
batteribyte måste ske. Om du behöver byta 
batterier utan att förlora data, kan man använda 
en 12V adapter under batteribytet. Observera att 
man måste ställa in tid och datum igen vid 
batteribyte.
Om ”LO BAT” syns tillfälligt i displayen är det 
snart dags att byta batterier, du har cirka 200 
mätningar kvar vid ev. mätintervallsmätning. Syns 
”LO BAT” kontinuerligt i displayen är det ca 100 
mätningar kvar.  
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