Pierwsze uruchomienie rejestratora escolog.com
Wyciągnij plastikowy separator baterii wystający z obudowy urządzenia. Jeśli separator nie chce
wyjść z użyciem niewielkiej siły rozkręć śrubki na obudowie za pomocą śrubokręta krzyżakowego
tak aby zwiększyć luz między obiema częściami obudowy a następnie wyciągnij separator. Po
wyjęciu separatora na froncie urządzenia zamigają obie diody informacyjne, następnie dioda
komunikacyjna będzie migać co 5 sekund, to informacja, że urządzenie działa poprawnie.
Do prawidłowej pracy urządzenie wymaga skonfigurowania, aby to zrobić musisz posiadać telefon
z obsługą Bluetooth Low Energy i system Android w wersji minimum 4.2.
Aplikację na telefon znajdziesz pod linkiem: https://play.google.com/store/apps/details?
id=pl.th.stw.EscoLog
Po pobraniu aplikacji uruchom ją na telefonie, zaakceptuj warunki użytkowania aplikacji. Następnie
aplikacja rozpocznie skanowanie otoczenia w poszukiwaniu dostępnych urządzeń. Po odnalezieniu
urządzenia wyświetli się ono na liście dostępnych rejestratorów.
Chcąc dodać urządzenie musisz posiadać dostęp do internetu!

Dodawanie urządzenia do aplikacji
Na tylnej stronie obudowy escolog znajduję się naklejka z danymi potrzebnymi do przeprowadzenia
procesu dodawania urządzenia do aplikacji. Sprawdź jaki adres MAC posiada urządzenie oraz
odnajdź takie urządzenie na liście znalezionych produktów. Wybierz odpowiedni produkt, po
wybraniu wyświetli Ci się okienko proszące o podanie Key-1, numer ten znajdziesz na naklejce
przyklejonej do urządzenia.
Po wprowadzeniu poprawnego klucza i kliknięciu Dalej aplikacja przeniesie Cię do okna ładowania
i weryfikacji klucza (ta operacja może chwilę potrwać). Po poprawnej weryfikacji zostaniesz
odesłany do listy urządzeń online.
Do poprawnego działania urządzenia konieczna jest konfiguracja, która wymaga połączenia się z
urządzeniem – kliknij w urządzenie na liście. Po przejściu do szczegółów urządzenia i poprawnym
połączeniu z nim pojawi się okno „Nowy produkt”, jeśli urządzenie jest nowe lub wymieniono w
nim baterię kliknij w przycisk „Nowa konfiguracja”. Wyświetli się okno pytające o to czy usunąć
dane z urządzenia, wybierz opcję Tak, teraz rejestrator jest gotowy do pracy.
Będąc w menu Konfiguracja możesz ustawić urządzenie zgodnie ze swoimi wymaganiami i
potrzebami.

Opis menu Konfiguracja
Nazwa

Tutaj możesz zmienić nazwę urządzenia

Alarm górny

Możesz wyłączyć alarm górny lub ustawić jego
wartość

Alarm dolny

Możesz wyłączyć alarm dolny lub ustawić jego
wartość.

Hasło

Możesz ustawić hasło zabezpieczające, będzie
ono wymagane w momencie połączenia do

urządzenia.
Jeśli hasło zostanie ustawione to po ponownym
połączeniem z urządzeniem będziesz mógł je w
tym miejscu usunąć.
Usuń dane

Usuwa dane historyczne z urządzenia

Interwał próbkowania

Tutaj zmieniasz interwał próbkowania,
dostępne: 1 minuta, 15 minut, 30 minut i 60
minut. Uwaga każda zmiana interwału usuwa
dane historyczne

Wzorcowanie

Tutaj ustawiasz wzorcowanie temperatury

Komunikacja z escomonitor.com (Monitorowanie Online)
Chcąc monitorowań urządzenie Online musisz zarejestrować się na portalu escomonitor.com.
Po zalogowaniu się do portalu powinieneś zostać przeniesiony na podstronę „Wybierz produkt”
jeśli się tak nie stało wybierz z prawej kolumny opcję „Dodaj produkt” w zakładce Urządzenia.
Będąc w podstronie „wybierz produkt” proszę wybrać z listy rozwijanej: „escolog – temperatura” a
następnie wprowadzić adres MAC i Key-2 z naklejki z urządzenia (proszę pamiętać o wielkości
liter).
Po poprawnym wprowadzeniu danych zostaniesz przeniesiony do edycji urządzenia. Kolejnym
krokiem jest aktywowanie funkcji wysyłania danych do internetu na aplikacji internetowej.
Będąc w telefonie z uruchomioną aplikacją kliknij na przycisk funkcjonalny uruchomiający
podręczne menu lub naciśnij trzy kropki umiejscowione w prawym górnym rogu aplikacji. W menu
podręcznym wybierz opcję Konfiguracja.
W oknie konfiguracja kliknij na przycisk „Internet”, teraz w polu „Wprowadź nazwę użytkownika”
wprowadź login jaki użyłeś do zarejestrowania się na stronie escomonitor.com a następnie zaznacz
opcję „Komunikacja z escomonitor.com” i potwierdź chęć wysyłania danych do systemu klikając w
przycisk „Zapisz”. Od teraz w systemie escomonitor.com możesz monitorować temperatury z
rejestratora escolog Online.

