
Program wymiany danych dla Super CHTM2 serii "15K"  
i "20K" - CHTM-BT.EXE 
 
Instrukcja obsługi: 
 

1. Aby nawi ązać poł ączenie nale ży uruchomi ć program  
“chtm-bt.exe”, nast ępnie zaznaczy ć klawisz na ekranie 
“search and connect”. Je śli Windows “widzi” driver posiadanego 
urz ądzenia Bluetooth – pojawi si ę komunikat “Searching..., Turn  
device on and set the range 0”. Nale ży wykona ć polecenie i wł ączy ć  
miernik ustawiaj ąc zakres nr “0”. 
   Je śli w/w driver jest nie tylko “widziany “ ale i spra wny – po 
kilku sekundach na ekranie okna programu pojawi si ę niebieska  
lampka sygnalizuj ąca nawi ązanie poł ączenia. 
Jednocze śnie automatycznie zostan ą wczytane wszystkie dane 
miernika dotycz ące zakresów pomiarowych i parametrów urz ądzenia. 
   Aby zaktualizowa ć ilo ści i nazwy przypisanych zakresów 
pomiarowych nale ży nacisn ąć “Load defaults”, wybra ć wła ściwy plik 
i nacisn ąć klawisz “Send parameters”. 
   Aby zaktualizowa ć dane kalibracyjne nale ży nacisn ąć klawisz 
“Send data”, wybra ć odpowiedni plik. 
   Aby zaktualizowa ć firmware urz ądzenia nale ży post ąpi ć jak 
wyżej, aktualizacja firmware pozwoli na wykorzystywani e programu  
“chtm-btr.exe” w celu zdalnego odbioru z miernika w szystkich 
wyników pomiarów, jak równie ż rozszerzy korekt ę temperaturow ą 
badanej zawarto ści wody do zakresu 0C ...75C. 
 

2. Je śli wcze śniej system Windows (za Pa ństwa przyzwoleniem)  
wyszukał sobie urz ądzenie Bluetooth i chciał si ę”parowa ć”, nale ży  
usun ąć ślady takich ch ęci.  
   Za po średnictwem Panelu kontrolnego i Menad żera urz ądze ń nale ży 
usun ąć to co windows w tym zakresie sobie wyszukało, mo że nawet 
zresetowa ć po tym komputer. 
 

3. Je śli czynno ści z p.4 nie oka żą si ę skuteczne, znaczy,  
że windows i komputer na którym jest zainstalowany n ie w pełni 
współpracuj ą ze sob ą.  
   Tutaj dygresja – Blutooth jako interfejs pozwala  na wymian ę 
danych na kilkana ście ró żnych sposobów (muzyka, klawiatura, 
terminal, mysz, telefon, dane itd.), ka żdy ze sposobów wymaga 
stosownego oprogramowania z obydwu stron ł ącza i widocznie windows 
ma tutaj jakie ś braki. 
    Aby obej śc problem, upieraj ąc si ę cały czas przy stosowaniu 
tego samego komputera, nale ży zdoby ć adapter Bluetooth na USB,  
nazywa si ę to “USB dongle”, koszt poni żej 40PLN.  
    Taki “dongle” instaluje si ę samo albo w ogóle – w ka żdym razie 
działa zawsze. 
    Jeszcze podpowied ź – dla Windows wcze śniejszego ni ż “7” nale ży 
zdoby ć “dongle” dla Bluetooth v2.0, od “7” w gór ę - dowolny.  


