VEZETÉKNÉLKÜLI NYOMTATÁS ~ BLUETOOTH KAPCSOLATON KERESZTÜL
KANEWIRELESS PRINTER App ~ bármilyen android készülékekhez
KANE WIRELESS PRINTER – iPhone App ~ iPhone (6 Plus, 6, 5s, 5c, 5 & 4s) készülékekhez
KANE WIRELESS PRINTER – iPad App ~ iPad (Air, Mini, 3rd & 4th gen.) készülékekhez

Ezen alkalmazásokkal a mérési eredmények továbbíthatók a szokásos nyomtatási alakban – mind
az élő mérések, mind a műszerben már tárolt mérési jegyzőkönyvekből a megnézésre kiválasztott.
A KANE455 füstgázelemző műszerben beépített Bluetooth modul szükséges.
A füstgázelemző műszer nyomtatási irányának átállítása:
1.) A pumpát le lehet állítani , és át kell állítani a kimeneti irányt :

MENU > BEALLIT > OUTPUT (=kimenet) > WIRELESS
választás ill. gombokkal, a jóváhagyás
gombbal,
utána még várni kell ameddig a KILÉP megjelenik.
2.) A BLUETOOTH jelszó 1111. Nem javasoljuk átállítani! Beállítható:

MENU > BEALLIT > JELSZO > 1111
A mobiltelefon vagy tablet beállítása: (internetkapcsolatra alkalmas készülék szükséges!)
• A megfelelő KANE Wireless Printer alkalmazást kell telepíteni– egyes készülékeknél ez már
gyárilag telepített. iPhone és iPad esetén az App Store, Android kézülékek esetén a
Google Play áruházban ingyenesen letölthető a KANE Wireless Printer applikáció.
• Párosítani kell a bekapcsolt KANE 458EE műszert a mobiltelefonon (tableten):
Bluetooth: BE > Láthatóság: BE > Keresés: új eszköz pl. 00:80:98:27:27:A1:5F
rákattintva megjelenik a KANE458EE gyári számmal. Párosítani kell, a jelszó: 1111.
• El kell indítani a KANE Wireless Printer alkalmazást az ikonra kattintva. Jelenleg angolnyelvű, de igen egyszerű nyomógombos felülettel rendelkezik, vezeti önmagát.
• Csatlakoztatás: a _Not Connected_ szövegre kattintva a BLUETOOTH bekapcsolását kell
engedélyezni, majd a már párosított KANE műszert ki kell jelölni. Ekkor _Connecting_, majd
a _Connected to KANE458EE 123456789_ szöveg jelenik meg. Visszamaradt
A
megnyomása az automatikus csatlakozást
kapcsolja be
illetve ki.
Az adatátvitel indítása a műszer
nyomógombjával
történik ~ ugyanúgy, mint a szokásos hőpapíros nyomtatás.
A szokásos nyomtatási alakban megjelenő jegyzőkönyvek a
kijelzőn görgethetők, továbbá kiegészíthetők, tárolhatók és
törölhetők, valamint e-mail, WhatsApp stb. mellékleteként
továbbíthatók. Javasoljuk a továbbítás előtti küldést (mentést)
a későbbi visszakeresések érdekében, lásd a
menüjében. A
következő mérési jegyzőkönyv fogadása a látható adatok
ürítése (Discard All) után lehetséges.
Kiegészítő lehetőség további (alsó) megjegyzés-rovat írása
(pl. a mérési helyszín név és cím,) a
szolgáltatásai, mint a
mérési helyszín GPS adatainak hozzácsatolása, valamint az
éjszakai üzemmódra átkapcsolás.
A
bontja a Bluetooth kapcsolatot.
Az angol alkalmazás fordítása, valamint további információk
a SEGÉDLET-ben találhatók.

SEGÉDLET
VEZETÉKNÉLKÜLI (BLUETOOTH) NYOMTATÁS MOBILTELEFONRA
Mivel az alkalmazások csak angol nyelven állnak pillanatnyilag rendelkezésre, ez a SEGÉDLET
a magyarnyelvű fordítást és a kiegészítő információkat tartalmazza. A műszerről átküldött
„nyomtatás” természetesen magyar nyelven jelenik meg.
Az alkalmazás indításakor a mobiltelefonon megjelenő kép:
A telefon saját fejléce
Jóváhagyás (OK)
MENÜ megnyitása
Írás a szövegsávba
Az alkalmazás fejléce

A fejléc elrejtése

Kapcsolódási állapot
_nincs kapcsolat_
_ kapcsolás _
_összekapcsolva_

Automatikus kapcsolódás
aktiválva
A műszertől beérkező
mérési jegyzőkönyv helye

Hozzácsatolható és
írható szövegsáv
A szöveg írásához a sávra
vagy a ikonra kattintson.

Megjelenő ikonok Mérési Jegyzőkönyv (jk) fogadása vagy szöveg-írása után
Bluetooth bontása

mérési jk küldése
új szövegsáv
szövegek másolása
mindent töröl

Küldési lehetőségek

A MENÜ üzemmód:

Éjszakai üzemmód
Beállítások
Angol súgó!
Visszajelzés (angol!)
App megosztása

A levelezésekben szereplő
SZEMÉLYI ADATOK megadása

KANE angol honlap
KANE angol videói

Az alkalmazás beállításai
Füstgázelemző típus (Other KANE analyzer)

A nyomtatás betűmérete (javasolt 100%)

GPS adatok hozzácsatolása

Éjjeli üzemmód érzékelés

További infó: küldéskor a továbbítás
helyének idő,dátum és GPD adatait is
hozzácsatolja Aktiválás után új sor jelenik meg,
amit szintén be kell jelölni

Név
Cégnév és cím

BLUETOOTH használata után:
A nyomtató használatához K455 műszerben vissza kell állítani
a kimeneti irányt a nyomtató felé:

MENU > BEALLIT > OUTPUT (=kimenet) > PRINTER
(

ill.

gombokkal lehet kiválasztani, a jóváhagyás

gombbal.)

ezek után kikapcsolni, majd újraindítani kell a műszert!

