
Sử dụng nhanh nhiệt kế tự ghi  ApLog 
TempU 03 

Thiết bị có thể sử dụng khi được cài đặt sẵn các thông số. Khi đã 
cài sẵn ta có thể sử dụng đơn giản như sau: 

Bước 1(xem trạng thái): Trường hợp màn hình đang tắt, nhấn nút “tam 
giác” 1 lần, màn hình hiển thị nhiệt độ và trạng thái PIN cho biết thiết bị đã 
sẵn sàng. 

Bước 2(khởi động): Nhấn giữ nút “tam giác” khoảng trên 3 giây đèn 
“OK”(màu xanh) sáng 3 giây, màn hình hiển thị nhiệt độ/độ ẩm, trạng thái 
PIN và có thêm biểu tượng “”. Khi đó nhiệt kế đã được khởi động thành 
công và bắt đầu ghi nhiệt độ/độ ẩm. 

Bước 3: Đặt nhiệt kế vào vị trí cần đo nhiệt độ/độ ẩm. 

Bước 4(dừng ghi): Trường hợp màn hình đang tắt ta nhấn nút “Tam giác” 1 
lần, màn hình hiển thị. Sau đó ta nhấn giữ nút “vuông” khoảng trên 3 giây 
đèn “Alarm” (màu đỏ) sáng 3 giây, màn hình hiển thị nhiệt độ/độ ẩm, trạng 
thái PIN và có biểu tượng “” cho biết đã dừng ghi thành công (nhiệt độ 
vẫn hiện thị nhưng thiết bị đã dừng ghi). 

Bước 5(xem dữ liệu): Cắm thiết bị vào máy tính thông qua cổng USB, dữ 
liệu sẽ được tạo tự động ra dưới dạng File PDF và File EXCEL chứa trong 
bộ nhớ (Mở máy tính và xem dữ liệu như một USB ) 

Lưu ý: khi kết nối thiết bị với máy tính thiết bị cũng sẽ 
dừng ghi. 

Để sử dụng lại thiết bị ta thực hiện lại từ bước 2. Lưu ý 
khi thực hiện lại từ bước 2, dữ liệu trong thiết bị sẽ bị 
xóa hoàn toàn. Vì vậy ta nên lưu lại dữ liệu trên máy tính 
trước khi thực hiện bước 2. 

Lưu ý: Không cắm thiết bị vào máy khi thiết bị hết PIN 
hoặc không có PIN. 



Thiết bị có thể cài đặt mặc định và sử dụng không cần phần 
mềm. Nếu muốn kiểm tra và thay đổi các thông số cài đặt 
chúng ta sử dụng phần mềm “APLOG”. 

Mở phần mềm>> màn hình sau xuất hiện: 

Cắm thiết bị vào máy tính >> chọn “Read” 

 

* Log Interval: Thời gian giữa các lần ghi (600s = 10 phút, có thể thay 
đổi)       

* Stop Mode: Cho phép dừng bằng nút (chọn tích) 

* Time Zone: múi giờ (chọn +7) 

* Description: Nhập tên đơn vị sử dụng 

- Thay đổi các thông số khác nếu muốn 

- Nhấn “SAVE” để hoàn tất và tiếp tục sử dụng bình thường. 


