
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICROLOGPRO II 
I. Cài đặt: 

 Cắm cảm biến và cổng USB vào thiết bị. Kết nối máy tính qua cổng USB. 

 

 Dưới đây là hình ảnh của MicroLogPRO II. 

 

 Khởi động phần mềm DataSuite 

 

• Biểu tượng MicoLogPRO II xuất 
hiện trên màn hình. 

• Click phải chọn Update Firmware 
nếu dòng này sáng (không mờ như 
hình). 

• Click phải chọn Setup để cài đặt 
thông số. 



 Cài đặt các thông số chính. 

 

 

 

 Chọn đầu dò hiển thị. Cài đặt cảnh báo. 

 

 

•   Trong tab Properties chọn các 
thông số cần thiết. 
  Gõ tên trong mục comment 
  Chọn chế độ ghi trong mục     
options. 
‐ Cyclic run: ghi đè khi bộ 

nhớ đầy. 
‐ Push to run: nhấn 2 phím 
để ghi. 

‐ Time Run: Chọn thời 
gian bắt đầu ghi. 

 Chọn thời gian lấy mẫu 
trong mục Interval (01 phút 
ghi 01 lần thì thời gian ghi 
là 36 ngày). 

• Trong tap Sensors 
check để chọn cảm 
biến cần hiển thị. 

• Check vào Alam để
đặt khoảng cảnh 
báo (nếu cần).  

• Khi có Alam xảy ra 
(nhiệt độ nằm ngoài 
khoảng đã đặt). 
Phần mềm sẽ kích 
hoạt loa máy tính 
để báo động. 



 Chọn chế độ hiển thị trên màn hình LCD của MicroLogPRO II. 

 

 Chọn chế độ ghi. 

 

 

• Trong Display chọn 
chế độ hiển thị trên 
màn hình LCD của 
MicroLogPRO II 

• Chọn Setup and 
Run để ghi ngay. 

• Chọn Setup để ghi 
sau khi nhấn giữ 
đồng thời 2 phím 
trong 3s. 



 

 Chọn chế độ hiển thị trên phần mềm. 

 

 

• Khi xuất hiện thông 
tin như cửa sổ bên. 
Chọn Yes bộ nhớ cũ 
sẽ xóa sạch và bắt 
đầu ghi mới.  

• Chọn chế độ xem Map View 

• Đưa chuột vào biểu tượng 
đang kết nối của 
MicroLogPRO II. 

• Tất cả các thông tin về thiết bị 
sẽ hiển thị. 



 

 

 Xem và sao lưu dữ liệu. 

 

 

 Chọn Graph. Xem dữ liệu dạng đồ thị. 

• Kết nối MicroLogPRO II 
với máy tính. 

• Click phải chọn Display 
Data hoặc double vào 
biểu tượng để xem và sao 
lưu dữ liệu 

• Chọn chế độ xem 
Sensor View. 

• Dữ liệu các cảm 
biến sẽ hiển thị 
trên màn hình 



 

 Chọn Table. Xem dữ liệu dạng bảng. 

 

 Chọn Statistics. Xem dữ liệu dạng thống kê. 

 

 



II. Hiệu chỉnh: 

 Click phải chọn Stop để dừng ghi thiết bị.  

 Click phải chọn Calibration để hiệu chỉnh thiết bị. Lưu ý chỉ hiệu chỉnh thiết bị 
khi cần thiết, giá trị sẽ tăng hoặc giảm so với giá trị thực sau khi hiệu chỉnh. 

 Nhập password 1234 

   

 Thực hiện hiệu chỉnh như hình. Chọn Send Calibration. Chọn Close.  

 

 


