
Verkorte handleiding voor HOBOconnect® met MX … Loggers 
 

1 • Download HOBOconnect® naar een telefoon of tablet vanuit de App Store® of Google Play ™ of 

download HOBOconnect naar een Windows®-computer vanaf 

ww.onsetcomp.com/products/software/hoboconnect. 

 

2 Om de logger te configureren met HOBOconnect: 

a. Open de app. Schakel Bluetooth® in uw apparaat-instellingen in als daarom wordt gevraagd. 

b. Tik op “Devices”    in de app. Tik op de logger in de app waar u verbinding mee wil maken. 

Als de logger niet verschijnt, zorg er dan voor dat deze zich binnen het bereik van uw telefoon, tablet, 

of computer of druk op een van de knopjes op de logger om deze te activeren. 

c. Tik op om de logger in te stellen. 

d. Kies uw loggerinstellingen. Tik op om de instellingen op de logger op te slaan. 

De logger begint met het loggen van gegevens op basis van de instellingen die u in de app hebt 

geselecteerd. Druk op de startknop op de logger als je deze hebt ingesteld om te beginnen met 

loggen met een druk op de knop. 

 

3 Om gegevens van de logger naar uw apparaat te verplaatsen met de app: 

a. Open de app. Schakel Bluetooth® in uw apparaat-instellingen in als daarom wordt gevraagd. 

b. Tik op “Devices”    in de app. Tik op de logger in de app waar u verbinding mee wil maken. 

Als de logger niet verschijnt, zorg er dan voor dat deze zich binnen het bereik van uw telefoon, tablet, 

of computer. 

tik op . Om de gegevens te bekijken of te exporteren, tik op HOBO-bestanden, tik op  (indien 

van toepassing) en tik op . 

 

 

Raadpleeg de volledige producthandleidingen voor gedetailleerde specificaties en informatie over de 

betreffende loggers. Ga naar https://www.onsetcomp.com/support/manuals. 

 

 

 

https://www.onsetcomp.com/products/software/hoboconnect
https://www.onsetcomp.com/support/manuals


Lokaliseer alle loggers binnen het bereik, maak connectie en stel de logger in: 

                     

        2b                       2c            2d 

 

 

Gedownloade grafiek bekijken en delen: 

                     

                         3b                                                                         3b 


