
MANUÁL K POUŽÍVANIU PRÍSTROJA LOGBOOK GL



Logbook je prístroj, ktorý slúži na získavanie a ukladanie dát/informácii o okolitom prostredí. Tieto dáta môžu byť 
uložené v Logbooku alebo prenesené do počítača. Logbook tieto informácie dokáže pretransformovať do formy, s 
ktorou môže ďalej pracovať počítač (digitálne dáta).

Má zabudované senzory svetla, hluku a teploty. Dajú sa k nemu pripojiť ďalšie 4 externé senzory prostredníctvom 
5-kolíkového konektoru.

Je odporúčaný školskými osnovami pre žiakov druhého stupňa na osvojenie si práce s dátami. Ak je počítač pripojený 
k tlačiarni, budú môcť tiež dáta alebo z nich zostrojený graf vytlačiť.

Takmer všade. Na meranie na ihrisku alebo v školskom areáli, pri vode, v lese, na rohu rušnej ulice, v záhrade či doma. 
Externé senzory sú tiež veľmi ľahko prenosné. Tieto výhody otvárajú obrovské možnosti pre monitorovanie okolia a 
získavanie dát v rôznych situáciách. 

Je dôležité vás upozorniť, že Logbook obsahuje jemné elektroniku a preto by nemal byť vystavovaný extrémnym 
teplotám. 

MANUÁL K POUŽÍVANIU 
PRÍSTROJA LOGBOOK GL 

Čo je Logbook?

Kde ho možno používať?



1.
Zapojte konektor senzoru CO do vstupu číslo 4. 
   
  

2.
Zapnite Logbook stisnutím tlačidla 

Počkajte približne  1 minútu kým sa aktivuje externý 
senzor.
  

3.
Potom začnite meranie = Start log

  
 
  

4.
Začne sa vám odčítavať čas merania.
To že prebieha meranie signalizuje aj slovo Logging a 
písmeno R v pravom dolnom rohu displeja. 
Nechajte prístroj merať po dobu 15 minút.

 

Minimálne jeden deň pred samotným meraním si overte či je prístroj nabitý. Spravidla by 
ste mali dostať prístroje nabité. Skúste ho zapnúť jednoduchým stisnutím tlačidla.

Ak je nabitý, v pravom dolnom rohu displeja sa objaví ikona baterky. Keď je celá čierna, 
znamená, že je nabitá. Ak nie je, dajte ju  nabíjať priloženým adaptérom.

Meranie / automatický zber dát



 5.
Po uplynutí času zastavte meranie

 

6.
Uložte dáta

   

7.
Do logbooku sa týmto spôsobom dá zaznamenať 8 meraní. Ak začnete s nahrávaním 9. merania, jednoducho ho 

premažte (overwrite).Preto je vhodné po každom meraní preniesť nahraté dáta do počítača. 



V notebooku/laptope/tablete, ktorý sme vám poslali spolu s Logbook a senzorom, otvorte priečinok LOGBOOK GL a v 
ňom dvojklikom otvorte súbor Datadisk Pt.

Vpravo hore vyberte zariadenie, ktoré máte pripojené k počítaču (Logbook Gle XY) 

Začnite s prenosom dát kliknutím na File/Transfer... 

Vpravo vyberte meranie/súbor dát, ktoré chcete preniesť do počítača (Choose file). Následne potvrdťe prenos 
(Transfer file)  

 

Ako nahrať získané dáta do počítača



Zobrazí sa vám tabuľka aj graf s nameranými dátami. 

Na získanie priemerných hodnôt kliknite na Data a následne na Statistic. 

Príslušné hodnoty hluku a CO prepíšte do záznamovej karty.

 



Po odpísaní hodnôt uložte vaše merania – File – Save as... Uveďte názov Klubu a dátum merania podľa vzoru na 
obrázku. 

Uložte meranie do priečinka LOGBOOK GL

 

Ukončite prácu s programom Datadisk Pt.

Tento proces opakujte pre každé meranie. To znamená 5x pre frekventovanú lokalitu a 5x pre areál školy.



Ak si chcete namerané dáta uchovať pre prezentáciu projektu alebo iné účely, jednoducho si ich viete nakopírovať do 
programov WORD alebo EXCEL.

V tabuľke kliknite do jej ľavej časti (viď obrázok) a tak si označíte všetky údaje. potom na ikonku kopírovať/copy.

Otvoríte si zošit programu Excel, kliknete na prvú bunku tabuľky a stlačíte klávesovú skratku Ctrl+v.

Graf si skopírujete jednoducho kliknutím na ikonku kopírovať/copy image a ten si vložíte do programu WORD alebo do 
Skicára kde si ho môžete následne uložiť ako obrázok, ktorý je ľahko použiteľný do prezentácie programu POWERPOINT.

Ak si nebudete s niečím dať rady, kľudne nás 
kontaktujte na 0948 525 885.

Kopírovanie údajov do programov OFFICE – WORD a EXCEL

PRI MONITORINGU POSTUPUJTE PODĽA INŠTRUKCIÍ TOHTO MANUÁLU, KROK PO KROKU!
MYSLITE NA TO, ŽE LOGBOOK A SENZOR BUDÚ PO VÁS POUŽÍVAŤ AJ INÉ KLUBY/ŠKOLY.

PROSÍM  ZAOBCHÁDZAJTE S NIMI ŠETRNE!


