
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHIỆT KẾ TỰ
GHI TEMPMATE-S1-V2

Nhiệt kế tự ghi Tempmate-S1-V2 là một loại tự ghi nhiệt độ đặc thù dành
cho vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là xuất nhập khẩu. Cách vận hành đơn
giản nhất trong các loại nhiệt kế tự ghi.

Tóm tắt
Nhiệt kế tự ghi Tempmate-S1-V2 (hay còn gọi là tự ghi nhiệt độ Tempmate-
S1-V2 ). Loại tự ghi nhiệt độ chỉ sử dụng cho 1 hành trình. Chúng tôi xin
phép không trình bày lại thông chi chi tiết sản phẩm trong hướng dẫn sử
dụng Tempmate-S1-V2. Xin mời xem thêm thông tin tại đây

Hai mặt của Tempmate-S1v2 như sau:

Để sử dụng Tempmate-S1-V2, yêu cầu trang bị như sau:

Nhiệt kế tự ghi Tempmate-S1-V2
Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows

Quy trình sử dụng được thực hiện tuần tự như sau:

Khởi động Tempmate-S1-V2
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Khởi động Tempmate-S1-V2
Cài đặt phần mềm trên máy tính
Tắt thiết bị
Kiểm tra - download dữ liệu

1. Khởi động
Không như nhiều loại tự ghi nhiệt độ khác, Tempmate-S1-V2 đã được cài
đặt sẵn các thông số. Việc còn lại của người dùng là khởi động thiết bị.

Nhấn và giữ NÚT NHẤN (khoảng 5 giây) cho đến khi đèn tín hiệu RECORD
nhấp nháy (10 lần) thì nhả tay. Khởi động hoàn tất!

Cho vào container lạnh hay xe lạnh, bắt đầu một chuyến xuất/nhập khẩu tốt
đẹp!

2. Cài đặt phần mềm tempbase
a. Tải phần mềm tempbase tại đây.
b. Giải nén và double click vào file có đuôi .exe. Chọn Yes và tiếp tục Next

cho đến khi cài đặt hoàn tất phần mềm.
c. Khởi động phần mềm từ biểu tượng tempbase Vx.x.xx ở desktop hoặc

Start Programs

3. Tắt thiết bị
Kết thúc một hành trình, có thể bạn cần tắt thiết bị tự ghi nhiệt độ, không
cần tiếp tục theo dõi nhiệt độ vào thời điểm này.

Nhấn giữ nút nhấn khoảng 5 giây cho đến khi đèn led STATUS nháy 10 lần
thì nhả tay, tắt thiết bị thành công.

 4. Kiểm tra - download dữ liệu
a. Một số thao tác được sử dụng sau khi đã khởi động thiết bị:

Nhấn nút 1 lần, theo dõi đèn LED:
Chớp đồng thời 2 đèn STATUS và  RECORD 1 lần (..): chưa hoạt
động
Chớp RECORD 1 lần (.): hoạt động tốt
Chớp STATUS 1 lần (.): cảnh báo nhiệt độ
Chớp RECORD 2 lần (..): dừng thành công

..
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Chớp STATUS 2 lần (..): cảnh báo dừng không thành công
Nhấn nút 2 lần: đánh dấu vị trí

b. Download dữ liệu:
Sau khi kết thúc hành trình giám sát nhiệt độ, bạn cần xé túi nhựa
chống nước để bắt đầu sử dụng cổng USB.
Khi kết nối Tempmate-S1v2 với máy tính, nó tự động mở thư mục
chứa file có dạng [số seri].pdf. Copy file để lưu trữ trên máy tính
và/hoặc Click double vào file để mở xem kết quả. 

 

Bảng kết quả của Tempmate-S1v2 có đạng: 



 

 
Có thể dùng phần mềm để xem và export dữ liệu:

Kết nối nhiệt kế tự ghi Tempmate-S1v2 với máy tính
Mở phần mềm tempbase
Click nút Export / Import ở cột trái của phần mềm.
Click chọn một định dạng mà bạn muốn lưu trữ, ví dụ PDF 




