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K450 BLUETOOTH használati útmutató 
 

VIGYÁZAT! A mőszertok hátoldalán különlegesen er ıs mágnes van , ezért mind a 
számítógéptıl, mind a monitortól legalább 20cm-re távol kell tartani. A szokásos 

demagnetizálások nem tudják az esetlegesen igen erıs mágnesezıdéseket megszüntetni! 
 
Ha nincsen beépítet Bluetooth a PC-ben, akkor elıször a PC BLUETOOTH adapterének telepítését kell 
elvégezni, az ahhoz adott telepítési útmutató szerint. Bluetooth típusokból a legkisebb hatótávolságú (10m) is 
megfelelı, mert a számítógépes átvitelkor a mőszert is kezelni kell; tehát azt a PC közelében kell tartani. 
 
1. KANE program telepítése: 

• Rendszer követelmények: Windows 2000, Windows XP vagy ezek továbbfejlesztett változatai. 

• A SW telepítést el kell végezni. Ennek eredményeképpen az asztalon megjelenik a ikon. 

• El kell indítani a K450 programot a  ikonra kattintva. Megjelenik a lap alján látható ablak. 

2. A mőszert be kell kapcsolni, a pumpát nem szabad leállítani. 
• A K450 mőszeren aktiválni kell a Bluetooth kapcsolatot:  

MENÜ > BLUE COM >  BE (� ill. �gombokkal beállítandó) > jóváhagyás  gombbal. 
FIGYELEM! A Bluetooth kapcsolat a mőszer kikapcsolásakor ismét KI állapotba kerül. 

• A K455 mőszernél be - vagy ha kell át - kell állítani a Bluetooth jelszót, a mőszer a jelszót tárolja. 
 
3. Bluetooth elsı bekapcsolási sorrendje: 

• Bluetooth bekapcsolása, pl. az ikonra való kattintással. Ezután ki kell nyitni a bluetooth ablakot. 
• Bluetooth perifériák keresése, megjelenik K450 a periféria-ikonnál. 
• Kapcsolat felderítése (soros portot (COM) fog találni) 
• Kapcsolat aktiválása, ekkor megjelenik, hogy a készülék melyik COM portra kapcsolódik. Csak a kimenı 

kapcsolatot kell megjegyezni , a bejövı kapcsolat automatikusan létrejön. 
• Ezek után a mőszer és a PC összeköttetése létrejött. 
• A K450 mőszernél jelszó (=összepárosítás) nélküli kapcsolatot kell beállítani. A K455 mőszernél a 

mőszerben beállított jelszót kell beírni a jelszavas kapcsolatban. A COM portok automatikusan beállnak, 
a kimeneti (outgoing) COM port sorszámát fel kell jegyezni. Aktiválva kell hagyni az automatikus 
felderítést!. 

 
4. Következı esetekben az összekapcsolások a mőszertıl a NYOMTAT gombbal kezdeményezhetık. 
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Elsı lépések: 
 
• A mőszer pumpájának mőködnie kell és ne legyen MENÜ állásban, mert kikapcsolt pumpánál az 

adatátviteli kapcsolat letiltódik, bár a bluetooth alapkapcsolat élı marad, továbbá MENÜ állásban az élı 
kapcsolat nem aktiválható. (Aktiválás után már használható a MENÜ állás is.)  

• A mőszerhez tartozó megfelelı kimeneti (outgoing) COM portot kell beállítani . 

• Ezután a különben élı bluetooth kapcsolatot a KANE ablakban is aktiválni kell . 

Az ablak alján lévı „állapot-sávban” látható  
• a készülék és a számítógép kapcsolata: Connected = összekötve, Disconnected = szétkapcsolva, 

Unknown = ismeretlen (1 mezı).  
• A középsı 2 mezıben a kiválasztott funkció, jobboldalt a 3 mezıben a funkció teljesítése látható. 
• A pumpának mőködnie kell mind az élı égés-adatok, mind a tárolt riportok lehívása alatt! 
 
 
A készülékben tárolt RIPORTOK MS EXCEL munkafüzetké nt lehívhatók a PC-re.  

Égésvizsgálatok         Nyomás           Hıfok           Környezeti CO  

A lehívott táblázat az összes tárolt riportot tartalmazza. A táblázat szerkeszthetı, kinyomtatható (a nyomtatási 
terület automatikusan beáll), és tárolható     .xls formátumban a számítógépen. 
 
 
Adatátvitel :  

A mőszeren látható élı illetve az éppen megnézett tárolt  égés-adatok  (MENÜ > TAROL > MEGNEZ) 
valamint a tárolt riportokból az éppen megnézett  adatai (MENÜ > RIPORT > riportfajta > MEGNEZ) a 
KMIRP nyomtatással azonos alakban a számítógépre átvihetık, ott megnézhetık és elmenthetık. Ezeknek az 
adatok formátuma az Analyser.txt, amely írásvédett. Tárolt adatok átviteléhez a kapcsolatot elıtte létre kell 
hozni (MENU állásban nem jön létre) és a pumpának mőködnie kell. 

Az adatátvitel a mőszeren a nyomtat  gombbal indítható. Ha lefutott, megjelenik az ablakban a 
szokásos „print” alak. A mentés  funkció helyes mőködéséhez új adatátvitel elıtt a képernyıt törölni kell. 
 

 Új =Törli a képernyıt      Open = tárolt file megnyitása      Save =ment      Print =nyomtat 

 
 
A menük : 

  File  Connect Download (Riportok letöltése) Help 
   New (új) Com Port (Portválasztás) Combustion (égésvizsg) About (Program Info) 
   Open (megnyit) * Connect (összeköt) Pressure (Nyomás) Helpfile (Súgó) 
   Save (ment)  Temp (Hıfok) 
   Save as (ment mint)  Room CO (Körny CO) 
   Print (nyomtat) 
   Exit (kilépés) 
 
Figyelem : Csak az Analyser.txt formátumú* filek nyithatók meg, más txt file nem! 

Kilépéskor  a Bluetooth ablak bezárása nem elég, be kell zárni a programot! (EXIT) 

Adatátviteli hiba esetén  K450 esetén elsınek a mőszeren kell ellenırizni a BLUE COM/BE állapotot. BLUE 
COM HIBA jelzés esetén ki kell kapcsolni, majd ismét be kell kapcsolni a BLUE COM átvitelt a mőszer MENÜ 
állapotában a Bluetooth ablakban. Másodsorban a BLUETOOTH ablakban, majd a KLANE450 ablakban 
ellenırizni kell a kapcsolat aktív állapotát. Rich Text hiba esetén a K450 programot bezárni és újból indítani 
kell. 

Riport letöltésénél fellép ı hiba esetén egy félig megnyitott EXCEL alkalmazás marad a számítógépben, ezt 
be kell zárni (a futó programok a Ctrl+Alt+Del egyszeri megnyomásakor megjelennek). 


