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1. Inleiding 
In het toestel zit een micro SD-kaart waarop een log file wordt opgeslagen. Hierin staan alle 

instellingen, interne meet- en regelgegevens en alarmen die zich hebben voorgedaan. Deze 

data gaat tot een jaar terug. Hiermee kun je zien hoe het toestel heeft gedraaid en eventuele 

problemen mee opsporen. 

2. Benodigdheden 
Voor het kopiëren van de log file van de SD-kaart heb je nodig: 
1. S1601033 Micro SD card 4Gb 
2. Kruiskop schroevendraaier 
3. Laptop 
4. Eventueel een SD-kaart adapter 
5. Eventueel een pincet 
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3. Instructie Log file van SD-kaart uitlezen, kopiëren 

 

1. Schakel allereerst het toestel uit door de werkschakelaar uit te zetten. 
 

 

2. Verwijder vervolgens de deur van het toestel. Trek hiervoor de deur eerst een stukje 
omhoog en trek hem daarna naar u toe om hem los te nemen 

3. Om bij de achterkant van het display te kunnen, haalt u de drie schroefjes boven in de 
plaat los waar het display op vast zit. Deze zijn in de afbeelding hieronder omcirkelt 

 
4. Het is nu mogelijk om de plaat met display naar voren te klappen 

 
5. De SD kaart zit helemaal rechts aan de onderkant van het display 

Waarschuwing! 

Schakel eerst de Modul-AIR uit met de werkschakelaar voordat je de SD-kaart gaat 
verwijderen of plaatsen. 
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6. Druk de SD kaart eerst iets verder naar binnen en laat hem daarna weer los. Hiermee 
komt de SD-kaart los en verder naar buiten. Deze kan nu verwijderd worden. Gebruik 
hiervoor eventueel een pincet. 

7. Plaats de (nieuwe) SD-kaart (terug) in het display. 
8. Herhaal bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om de unit weer te monteren en 

aan te zetten. 
9. Schakel het toestel weer aan door de werkschakelaar aan te zetten. 
10. Reset een eventueel SD-kaart alarm. 

 

4. Geen SD-kaart terug plaatsen 
Wanneer je geen SD-kaart hebt of wilt terugplaatsen, kun je het loggen van data uitschakelen 
zodat het SD-kaart alarm niet iedere keer verschijnt. Zodra er weer een SD-kaart beschikbaar 
is, kan het loggen weer worden ingeschakeld. (Advies is om loggen in geschakeld te hebben) 
 

4.1. Het uit-in schakelen van data-loggen gaat als volgt 
1. Schakel loggen naar sd-kaart (tijdelijk) uit of weer in.  

2. Ga naar:  

a. Geavanceerde instellingen > 

b. Algemene instellingen > 

c. (5 sec ingedrukt houden) > 

d. Systeem instellingen > 

e. Beeldschermkaart instellingen > 

f. SD geheugen kaart >  

3. Stel in: Log naar SD kaart = NEE, Reset een eventueel SD-kaart alarm. 

4. Stel in: Log naar SD kaart = JA, om loggen weer opnieuw in te schakelen. 

Nu zal ook het SD-kaart alarm weer getoond worden als de SD-kaart defect of niet aanwezig 

is. 


