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3B Netlog™ 
1000539 (115 V, 50/60 Hz) 
1000540 (230 V, 50/60 Hz) 
 

Kullanım kılavuzu 
14/06 MEC 

 
 

1. Emniyet yönergesi 

3B NETlog™’un emniyetli kullanımı bu  
yönergelere dikkat ederseniz sağlanmiştır: 

 3B NETlog™’la ±20 V’den fazla veya az 
voltaj ve ±2 A’den fazla veya az cereyan 
vermeyiniz. 

 3B NETlog™’la su’ile temas etmeyin. 

 3B NETlog™’u  80°C’den  fazla olan 
dereceye birakmayin. 

 
İşletme voltaj girişleri yön değiştimesine karşı 
korunmuştur, ama aşılan voltaja karşı 
değildir. 

 4,5 V’dan fazla voltaj girişlere vermeyiniz. 

 

2. İçindekiler 

1 3B NETlog™ 

1 Takılabilinen güç kaynağı  
(4,5 V DC (doğru akım), 300 mA) 

1 USB kablosu 

1 Kurma CD’si 

3. Giriş 

3B NETlog™ hem ceyeran, voltaj ve sensörler 
ölçümleri için bir multimedyalı veri toplama 
ve veri analiz sistemi, hem bilgisayarlı ve 
bilgisyarsız kullanılınır. Ona ayit olan  
3B NETlab™ program’ile hem serbest yapılan 
parametreler’ile ölçümler hemde hazır olan 
deneyler uygulanır. Hazır olan deneylerde 
kullanıcı bir interaktif çevreden götürülünüy-
or. Burada tüm parametreler önceden belir-
lenmiş. Bir ağ’da öğretmen ve öğrenciler ölçü 
neticelerini karşılıklı izleyebilirler.  

Bilgisayarsız kullanımında 3B NETlog™ ceye-
ran ve voltaj ölçümleri için dijital multimetre 
olarak veya çeşitli otomatik tanınmalı sensör-
ler’ile handheld cihazı diye kullanılabilir.  
 
 



4. Teknik belirtimler 

4.1 Analog girişler 

Voltaj girişleri (kanal A ve B): 

Ölçme donatımı: 2 fark yükseltecisi  

Ölçme erimleri:  ±200 mV, ±2 V, ±20 V 

Aşırı voltaj 

koruyucusu: ± 40 V  kadar 

Bağlantılar: 4-mm koruyucu soket 

Akım girişi (kanal A): 

Ölçme erimleri: ±200 mA, ±2 A 

Aşırı akım 

koruyucusu: ±2,5 A  kadar 

Bağlantılar: 4-mm koruyucu soket  

Sensör girişleri (kanal A ve B): 

Sensör tipi: analog 

Sensör tanıtımı: otomatik 

Sensör bağlantıları: 8 dişli mini DIN soket-
leri 

Tektikleme: devamlı 

Örnekleme hızı: 50 kSamples/s 

Çözünürlük: 12 bit 

4.2 Analog çıkışlar (kanal A ve B) 

Dayanak noktası (Yer): ortak 

Ölçme erimi: ± 5 V 

Bağlantılar:            4-mm koruyucu soket 

                                  ve 8 dişli mini DIN 

                                  soketleri               

Örnekleme hızı: 10 kSamples/s 

Çözünürlük: 12 bit 

4.3 Dijital girişler 

Kanallar: 4 (bunlar 2 TTL-girişi, 
bundan biri yüksek 
hızlı zaman girişi, ve 
dığer 2 girişde optik 
bağlaştırıcı üzerinden 
sağlanmiştır) 

Örnekleme hızı: 50 kSamples/s 
100 kSamples/s (yük-
sek hızlı zaman girişi) 

Bağlantı: 8 dişli mini DIN soketi 

4.4 Dijital çıkışlar 

Kanallar 6 

Sinyal: TTL 

Bağlantı: 8 dişli mini DIN soketi 

 

4.5 İlave belirtimler  

Bilgisayar bağlantısı: USB  

İç veri bellleği: 128 k 

Ekran: 64 x 122 matris 
ölçüm değerleri ve  bi-
rimleri için 

Güç kaynağı: 4,5 V DC (doğru 
akım)/300 mA ve 3 
adet pil (AA, LR6 veya 
AM3) daha dayanıklı 
olmalarından diye al-
kali pilerin kullanıl-
ması tafsiye ediliyor. 

Ölçüleri: 21 cm x 8 cm x 4 cm 

Ağırlık: 400 g (piler’ile bera-
ber) 

 
 

5. Betimleme 

5.1 Bileşenler 

1 Ekran 

2 Çalışma tuşları 

3 Kanal A’ nın akım 
girişi  

4 Kanal A ve B’nin 
voltaj çıkışları 

5 Kanal A ve B’nin 
voltaj girişleri 

 

  

6 Dijital Çıkışlar  

7 Dijital Girişler 

8 Analog Çıkışlar 

     A ve B 

9 Analog Girişler 

     A ve B 
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10 Güç kaynağı bağ-
lantısı için soket 

11 USB bağlantısı 
 

 

12 Dikici 

13 Pil koyma bölümü 

14 Sigorta 
 

 

5.2 Çalışma kumandası 

3B NETlog™’un bilgisyarsız kullanımı için 
çalışma kumandası beş multimediyal kul-
lanımlı düğmelerden oluşuyor. 
 

On/Off Düğmesi 

 Aleti devreye koymak ve kesmek için. 
(aletı devreden keserken düğmeyi yak-
laşık 2 saniye basılı tutun) 

 Gösterge ışığını devreye koymak ve kes-
mek için (kısa basın) 

Date/Time Düğmesi 

 Pil statüsünü ve çevre ısı derecesi göster-
gesini açmak 

 Zaman göstergesini açmak 

 Tarih göstergesini açmak 

 Çalışma türünün seçimi (manuel veya 
otomatik çalışma türü) 

 Göstergeyi kabul etmek  

Store Düğmesi 

 Logger’i çağırmak 

 Menü’de aşağıa gitmek 

 Yes veya No seçmek 

 Göstergeyi kabul etmek  

Rate Düğmesi 

 Örnekleme oranını seçmek 

 Menü’de yukarıya gitmek 

 Yes veya No seçmek 

 Göstergeyi kabul etmek  

Channel Düğmesi 

 Kanal A ve B’nin ölçü parametrelerinin 
seçimi 

 Zaman veya tarih ayarlamasında alandan 
alana değişmek 

 Bir önceki menüye geri dönmek  
 
 
5.3 Ölçü parametreleri  
 
İsim Anlamı 

VdcA Kanal A üzerinde doğru voltaj 

VacA Kanal A üzerinde alternatif voltaj 

Idc Kanal A üzerinde doğru akım 

Iac Kanal A üzerinde alternatif akım 

VdcB Kanal B üzerinde doğru voltaj 

VacB Kanal B üzerinde alternatif voltaj 

Bin İkili gösterim 

 

5.4 Sensör bağlanması 

3B NETlog™’ bağlanan sensörler otomatik-
men tanınıyor. Gösterge’de bu ilet çıkıyor:   

PROBE DETECT… . Ondan sonra bağlanmış 
olan sensörün ölçtüğü değeri ve birimini 
gösterge’de gösteriyor.  
 

 

6. Çalıştırma 

6.1 Güç kaynağı’ile kullanım 

 Güç kaynağın fişin’i 3B NETlog™’un  soke-
ti’ne sokun.  

 Güç kaynağın elektrik piriz’ine sokun. 

 Eğer gerekir’ise On/Off düğmesine basın. 

 
6.2 Pil’ile kullanım 

 Pil koyma bölümün kapağını açıp içine üç 
tane pil (AA, LR6 veya AM3), pilerin po-
larılarına göre takın (alet pilsiz gönderilir).  

 Eğer gerekir’ise On/Off düğmesine basın. 

 

 

7. Bilgisayar ve 3B NETlab™ programın’la 
kullanım 

3B NETlog™’u bilgisayarla kullanmak için 
3B NETlab™ programına gerek oluyor ve bu 
sistem isterleri: 

 Windows XP ve Microsoft Internet Explo-
rer verziyon 8'kadar. 

 Windows 7 (32-bit ve 64-bit) ve Microsoft 
Internet Explorer verziyon 11 ve daha 
yüksek. 
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 Windows 8.1 (32-bit ve 64-bit) Microsoft 
Internet Explorer verziyon 11 ve daha 
yüksek. 

 En azından 1 GHz prosesör 32-bit (x86) 
yada 64-bit (x64) için. 

 En azından 1 GB RAM. 

 En azından 500 MB disk belleği. 
 
 

 

Dikkat: 

3B NETlog™’u bilgisayarla  

kullanınır’ken düğmelerine  

 basılmaması gerek. 

 
 
7.1 Sürücü kurması 

3B NETlab™ programını 3B NETlog™’la kul-
lanmak için USB sürücüsünü yüklemek gere-
kiyor: 

 Kurma CD’sini disk sürücüsü’ne koyun. 

3B NETlog™’u bilgisayar’la USB kablosu üze-
rinden bağlayın.  

Bilgisayar yeni bir donanım bulduğuna bir 
mesaj gösteriyor.  

Windows XP:  

 Windows günceleştirmesi yapmayın. 

 „Programı belli bir kaynak’tan yükle“’yi 
seçin. 

  „Gözat“’a tıkla ve CD’ nin üzerindeki sü-
rücünün kaynağını verin. 

 Program Windows logo testini başaramadı 
mesajı gelince, „yüklemeye devam“’a tık-
layın. 

Windows 7 ve 8.1:  

 Kontrol sergeni -> sistem ve ses -> do-
nanım -> donanım yöneticis’ni açın. 

 USB-Contoller’in üzerine çift tıklayın. 

 USB Serial-Contoller’in üzerine çift tık-
layın. 

 Sürücü -> Sürücüyü güncelleştir’e tık-
layın. 

 Açılan pencerede „Bilgisayarda sürücü ara 
“’nın üzerine çift tıklayın. 

 „Gözat“’a tıkla ve sürücünün kaynağını 
verin. 

 Sürücüyü yükleyin. 

 
Alternatif olarak sürücü verisini CD’den bilgi-
sayar’da bir dosyaya kopya edip, oradan da 
yüklenebilir. 

 

Dikkat 

, Eğer CCD-Lineer-Kamera (1013311) 
ürünün programı önceden bilgisayarda yük-
lenmiş’ise, lütfen bu yönergeyi takip ederek 
sürücüyü kurun.  

 3B NETlog™’u bilgisayar’la USB kablosu   
üzerinden bağlayın. 

Bilgisayar yeni bir donanım bulduğuna bir 
mesaj gösterimiyor. 

 Kurma CD’sini disk sürücüsü’ne koyun. 

Windows XP:  

 Kontrol sergeni -> sistem -> donanım -> 
donanım yöneticis’ni açın. 

  USB-Contoller’in üzerine çift tıklayın 

 „ULICE USB Product“ ’ın üzerine çift tık-
layın 

 Sürücü -> Sürücüyü güncelleştir’e tıkla. 
(Sürücü güncelleştirme sihirbazı açılacak) 

 „Windows Update bağlantısı yapma“’yı 
seçin 

 „programı belli bir kaynaktan yükle“’yi 
seçin 

 „Aramadan, yüklenecek olan sürücüyü 
kendin seç“’i seçin 

 „Veri saklatımı“’na tıklayıp arnından 
„Gözata“ tıkla ve sürücünün izini seçin 

 Verinin üzerine’mi yazılsın sorusunu   
„evet“’ile tastikleyin. 

 Donanım mesajı „Windows-Logo-Test 
başarılamadı“ çıkınca „Yüklemeye 
devam“’mı tıklayın. 

Windows 7 ve 8.1:  

 Kontrol sergeni -> sistem ve ses -> do-
nanım -> donanım yöneticis’ni açın. 

 USB-Contoller’in üzerine çift tıklayın. 

 „ULICE USB Product“’ın üzerine çift tık-
layın. 

 Sürücü -> Sürücüyü güncelleştir’e tık-
layın. 

 Açılan pencerede „Bilgisayarda sürücü 
ara “’nın üzerine çift tıklayın. 

 „ Bilgisayarda bir listeden sürücüyü seç“’i 
seçin. 

 „Veri saklatımı“’na tıklayıp arnından 
„Gözata“ tıklayıp ve sürücünün izini seçin. 

 Verinin üzerine’mi yazılsın sorusunu   
„evet“’ile tastikleyin. 

 
7.2 Program kurması 

Programı yüklemek için 3B NETlab™’in kurma 
yönergesin’den bilgi alın.  
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8. Bilgisayar’sız kullanım 

3B NETlog™’un bilgisayar’sız kullanımı  çalış-
ma kumandası’nın düğmeleri üzrinden düzen-
lenir.  
 
 

 

Dikkat:  

Channel   düğmesin’le herzaman bir 
menü çağrışın’daki adım geriye alınır. 

 
8.1 Pil statüsünü ve dereceyi göstermek 

 3B NETlog™’u On/Off düğmesin’le 
çalıştırın. 

 Date/Time  düğmesine basın. 

Göstergede mesela bu yazılar çıkacak: 
 
                  BATTERY:  100 % 

                  TEMP.:      22.0 °C 

8.2 Saat ayarını kurmak  

 3B NETlog™’u On/Off düğmesin’le 
devreye koyun. 

 Date/Time  düğmesine iki kez basın 
(zaman alanı göstergede çıkıyor). 

 Store  düğmesine basın (giriş alanı SET 
TIME göstergede çıkıyor). 

 Giriş alanında Rate  veya Store  düğ-
melerin’le istenen değeri verip Channel  
düğmesin’le saat, dakika ve saniye 
alanları arasında değiştirme yapın. 

 Tasdik etmek için Date/Time  düğmesine 
basin.  

 
8.3 Tarih ayarını kurmak 

 3B NETlog™’u On/Off düğmesin’le dev-
reye koyun. 

 Date/Time  düğmesine üç kez basın 
(tarih alanı göstergede çıkıyor). 

 Store  düğmesine basın (giriş alanı SET 
DATE göstergede çıkıyor). 

 Giriş alanında Rate  veya Store  düğ-
melerin’le istenen değeri verip Channel  
düğmesin’le yıl, ay ve gün alanları arasın-
da değiştirme yapın. 

 Tasdik etmek için Date/Time  düğmesine 
basin. 

 
8.4 Akım ve voltaj ölçümleri için hand-

held aleti olarak kullanımı 

 3B NETlog™’u devreye koyun 

 İstenen kanal A ve B’nin voltaj ve akım 
girişlerin bağlantılarını yapın. 

 Eğer aynı kanal’da bağlı olan sesör var’ise 
onu çıkarın. 

 

Parametre ayarı ve seçimi: 

 Channel  düğmesine basın (göstergede   
DISPLAY SIGNAL 1 yazısı çıkar). 

 Rate ve Store düğmelerinle istenen 
parametreyi seçin.  

 Date/Time  düğmesinle kullanım kipini 
seçin (göstergede RANGE SIGNAL 1 yazısı 
çıkar). 

 Rate ve Store düğmelerinle istenen 
kullanım kipini seçin.  

 Date/Time  düğmesinle seçimi tasdik 
edin (göstergede DISPLAY SIGNAL 2 
yazısı çıkar). 

 Rate  ve Store  istenen parametreyi 
seçin.  

 Rate ve Store düğmelerinle istenen 
kullanım kipini seçin.  

 Date/Time  düğmesinle seçimi tasdik 
edin (manuel kullanım kipinde parame-
trenin önünde bir nokta vardır). 

3B NETlog™ ölçüme hazır’dır. 

8.5 Sensör’lerle handheld aleti olarak 
kullanım 

 3B NETlog™’u devreye koyun 

 Sensörü istenen girirşe bağlayın ve ona 
göre aynı kanalda olan 4 mm soketlerdeki 
bağlantıları devreden çıkarın. 

Otomatik sensör tanıtımı PROBE DETECT… 
tamamlandığından sonra 3B NETlog™ ölçüme 
hazır. 

8.6 Oran ayarlaması 

 Rate  düğmesine basın (göstergede 
SAMPLE RATE yazıyor). 

 Rate  veya Store  düğmelerinle istenen 
oran seçilir.  

 Date/Time  düğmesine basın (gösterge-
de arka arkaya STORE ANALOG INPUT 1, 
STORE ANALOG INPUT 2 ve STORE BI-
NARY INPUTS çıkıyor). 

 Göstergede YES veya NO Rate  veya 
Store  düğmelerinle seçip Date/Time  
düğmesinle tastik edin (Tastik edikten 
sonra ondansonraki gösterge gelir). 

8.7 Logger 

Logger kipin’de 3B NETlog™ verileri ayar-
lanmış oran’ile kayıtlar ver kaydeter. Ölçüm 
bitıminden sonra verileri analize etmek için 
bilgisayara aktarılır. 

Logger kipini çağırmak: 

Store  düğmesine basın (göstergede  

STORE  START veya  CLEAR   START 
yazısı çıkar). 
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Logger’i başlatmak: 

 START göstergeside: 

 Date/Time düğmesine basıp veri kayıt-
laması başlar (göstergede 

    „BUSY  STOP“ yazar ve ölçüm başlar.) 

Logger’i durdurmak: 

 STOP göstergeside: 

 Date/Time  düğmesine basıp kayıtlamayı 
durdurun (göstergede CLEAR   START 
yazar.) 

Logger’i silmek: 

 CLEAR göstergeside: 

 Rate  düğmesine basın (göstergede 
MEM.CLEAR?   YES) 

 Tasdik etmek için Date/Time  düğmesine 
basın. 

Logger kipini kapatmak: 

 CLEAR   START göstergeside: 

 Channel  düğmesine basın. 

 

 

9. Aktarma programı 3B NETdata 

3B NETlog™’la kayıtlamnış veriler 3B NETdata 
programın’la bilgisayara aktarılır ve metin 
verisi olarak kaydetilir. Ayrıca bu program 
üzerinden 3B NETlog™’un ölçüm kipleri ve 
parametreleri ayarlanabilir. 

 

 

Dikkat: 

3B NETdata kullanımın’da yanlız bir
3B NETlog™ bilgisayara bağlı olması
gerek. 

 

9.1 Sürücü kurması 

3B NETdata’yı kullanmadan önce USB sürücü-
sünü yüklemek gerekiyor. Bunun için 7.1 
bölümündeki yönergeyi takip edin. 

 
9.2 Program kurması 

 "start.exe" administrator olarak yürütün 
ve yönergeleri takip edin.  

 
9.3 Programın kullanımı 

Kumanda yüzeyi üç tane fiş’den oluşuyor ve 
fişin üzerine basarak devreye konuluyor.  

„Verileri oku“ fişi verileri 3B NETlog™’un bel-
leğinden aktarmak için kullanılır. „Aleti ayar-
la“ fişi 3B NETlog™’un parametlerini ve ölçme 
kipini ayarlamak için ve „Bellenim güncelle-
me“ 3B NETlog™’un bellenimini güncelleştir-
mek için. Bunun için lütfen 10. bölümdeki 
yönergeyi takip edin. 

Veri aktarması: 

 Oku: Bellek’de bulunan tüm verileri okur 
ve tüm ölçümleri bir listede gösterir. 

 İptal: Geçerli okuma işlemini iptal eder. 

 Statü: Geçerli statüyü gösteriyor. 

 Geçen süre: Okuma işlemine baş-
landığn’dan beri geçen süreyi gösterir. 

 Kalan süre: Yaklasık geriye kalan okuma 
süresini gösterir. 

 Seçenekler: Burada bu ayarlar yapılr: 

 Ondalık nokta ayırıcısı: Dışarı aktarıl-
cak olan verilerin ondalık noktasını tespit 
eder. 

 Tarih-/süre formatı: Dışarı aktarılcak 
olan verilerin tarih ve zaman formatını 
tespit eder. 

 Sol’daki liste: Tüm okunmuş verileri 
gösterir. 

 Sağ’daki liste: Aktarılcak olan veriler’ile 
beraberlerinde eklenecek olan dikeçler. 

 İndeks: 1’den başlıyan ölçü indek’si. 

 Absolüt tarih/süre: Ölçülmüş olan veri-
nin tarihi ve zamani. 

 Relatif süre [s]: Ölçüme başlandığından 
ölçülen değere kadar geçen saniye. 

 Verileri kaydet: Sol’daki seçilmiş olan 
verileri bir metin dosyasına (sekmeyle 
ayrılmış) kaydeter. Her ölçüm için bir isim 
beklenir. Varolan dosya isiminde tarih, 
zaman, ölçü boyutları ve oran bulunur ve 
değiştirilmden benimsenir. 

 Kapat: Programı kapatır. 

Aygıt ayarlaması: 

 Vdc/Vac/(Idc/Iac): Analog girişi için 
ölçme kipini seçmek için. (Vdc: Doğru 
voltaj / Vac: alternatif voltaj / Idc: doğru 
akım / Iac: alternatif akım). 

 Ölçüm erimi (200mV – 20V / 200mA 
– 2A): Yukarıda seçilmiş olan analog gi-
rişi için ölçü alanını seçmek için. 

 Otomatik: Bu onay kutusu etkileştiril-
miş’ise ölçü alanı alet’den ölçüm’de oto-
matikmen yapılır. 

 Kayıtla: Seçilen giriş üzerinden veri 
kayıtlanmasına karar vermek. 

 Örnekleme oranı: Ölçümler için oranları 
ayarlamak için. Alan  f= frekans ve alan  
T= ona ayit dönem süresini gösterir. 

 Ayarları yükle: Seçilmiş olan ayarları 
alete aktarır. 

 Belleği sil: Tüm belleği siler. 

 Kapat: Programı kapatır. 
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9.4 Ölçme verilerin okunması ve kayde-
tilmesi 

3B NETlog™’la ölçülmüş olan verilerin okun-
masi ve kaydetilmesi: 

 3B NETlog™’u USB kablosunla bilgisayara 
bağlayın.  

 3BNETdata devreye koyun ve „Verileri 
oku“ fişine tıklayın. 

 Oku’ya basın ve ilerleme çubuğunun 
tamamı’ile ilerlemesini bekleyin. 

 Sol tarafdaki liste’den kaydelilecek olan 
ölçümleri seçin.  

 Sağ tarafdaki liste’de beraberin’de ekle-
necek olan dikeçleri seçin. 

 Verileri kaydet’e basın. 

 Her ölçüme dosya isimi verin veya olağan 
isimi kabul edin.    

 İlerde’ki işlemler için kaydetilmiş verileri 
çözümleyici programlar’ile veya hesap 
çizelgesi’le kullalanabilirsiniz. 

 

 
 
 

10. Bellenim güncellemesi 

 Bellenimi güncelleştirmek için 
3B NETdata’ki „Bellenim güncelleme“ fişi-
ne tıklayın.  

 Ondansonra solda yazılı olan yönergeyi 
takip ederek „Başlat“’a  tıklayın.  

Geçerli bellenim verziyonu otomatik olarak  
3B NETlog™’a yüklenecek.  

Alternatif olarak „Gözat“a tıklayıp eski belle-
nim verileri dosyalarda aranır ve yüklenebilir. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

11. Dışarı aktarılmış verilerin formatı 

Dışarı aktarılmış verilerin bu tür formatı var  (<> arasındaki bulunan kelimeler veriler için alınan 
yer imi’leri dir. Seçime göre bazi dikeçler atlanır): 

 
# <Tarih> <Süre>, <Girişler/Ölçü kipleri>, <Oran>, <Ölçü indeksi> 

İndeks (tab) Absolüt tarih/süre (tab) Relatif süre (tab) <Analog A girişin 
ölçü boyutu>[< Analog A girişin birimi>] (tab) <Analog B girişin ölçü boyu-
tu>[<Analog B girişin birimi>] (tab) Dig A (tab) Dig B (tab) Dig C (tab) 
Dig D(return) 

1(tab)<İlk ölçü verinin absolüt tarih/süresi>(tab)<İlk ölçü verinin relatif 
süresi>(tab)<Analog A girişin birinci değeri>(tab)<Analog B girişin birinci 
değeri>(tab)<Dijital C girişin birinci değeri>(tab)<Dijital D girişin bi-
rinci değeri>(return) 

2(tab)<İkinci ölçü verinin absolüt tarih/süresi>(tab)< İkinci ölçü verinin 
relatif süresi>(tab)<Analog A girişin ikinci değeri>(tab)<Analog B girişin 
ikinci değeri>(tab)<Dijital C girişin ikinci değeri>(tab)<Dijital D girişin 
ikinci değeri>(return) 

 

vesaire.     
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12. Hatalar ve olanaklı oranımlar 

Hata Sebep Onarım 

3B NETlog™ 
pil’le kul-
lanım’da 
çalış- 

tırılanamıyor. 

Piller zayıf. Yeni pil koyun 
veya güç kay-
nağını kul-
lanın. 

Programda’ki  
„Test“ düğ-
mesine 
basınca 
„Bağlantı 
tamam!“ 
mesajı gel-
miyor 

3B NETlog™ 
devreye 
konmamış. 

Bilgisayar ve 
3B NETlog™ 
arasın’da 
bağlantı yok. 

3B NETlog™’u 
devreye koy-
un. 

Bilgisayar ve 
3B NETlog™ 
arasın’da bağ-
lantıyı kontrol 
edin ve 
„Test“’e yen-
iden basın 
eğer gerekiy-
orsa F5 düğ-
mesinle  yeni-
leyin. 

 

 

13. Destek 

Sorular ve yönergeler için destek hizmet-
miz’den yardım alabilirsiniz: 

 

Elektronik posta:  support@3bnetlog.com 

İnternet:          http://www.3bnetlog.com/ 

 
 

14. CE-Sembol 

3B NETlog™ avrupa birliğin isteklerini yerine 
getiriyor  

 EN 61010-1: prototip üzerine denenmiş 

 EN 61326-1: gürültü bağışıklığına ve 
karışmaya karşı denenmiş 

 
Uyum’u aletin üzerindeki CE sembolun’la  
sağlanmştır.  

 
 

15. Lisans 

3B Netlog™ ve 3B Netlab™ almanyadaki 3B 
Scientific GmbH’ ve başka ülkerlerde kayde-
tilmiş markalar’dır.  

3B Netlab™ programı telif hakkın’la dünyaca 
korunmuş’tur. Program yanlızca öğrenim 
amaçı’ila okullar’da ve öğretim kuruşlar’da 
kullanılabilinir, ev’deki hazırlıklar içinde. Ko-
pya edilmesi, müsadesiz kullanımı veya mü-
sadesiz satışı yasaktır. 

 

16. Bakım ve Bertaraf etmek 

 Temizlemeden önce 3B Netlog™'u güç 
kaynağın'dan ayırın. 

 Yumuşak ve hafif nemli bezle 3B Net-
log™'u temizleyin. 

 Ambalâj yerel geri 
dönüşüm tesisilerinde 
bertaraf edilir. 

 3B Netlog™'un kendisi 
hurda olucak'ise ev 
çöpünde bertaraf edi-
lemez. Elektrik hırda-
vatı bertaraf edileme 
yönergelere göre ber-
tarak edilebilir. 

 

 Eskimiş veya kullanılmış piller ev çöpünde 
bertaraf edilemez. Yerel yöntemleri yerine 
getirerek bertaraf edilir (Pil kanun nume-
rası: BattG; EU: 2006/66/EG). 

 

 

 

http://www.3bnetlog.com/
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