
Vill du nu starta mätningen går du klickar på: 

Då startar din mätning.

Frågor? Ring eller kolla www.intab.se för mer info!

Stoppa/ töm din första mätning :
1. Öppna MSR programmet. 
2. Klicka på

4. Här kryssar du i vilka ”kanaler”
du vill visa.

3. Kryssa i den mätning du vill visa och tryck OK.

8. Vilket mätintervall 
skall användas? 
Trycker du på
”Prediction” får du reda 
på hur länge loggern 
kan mäta med valda 
parametrar.

10. Flera olika start-/ 
stopp- alternativ finns: 
starta direkt, vid önskad 
tidpunkt, med ett 
knapptryck, eller starta 
på triggsignal. 

11. Här ställer du in gränsvärde 
för acceleration. T.ex. om du 
önskar se accelerationer mindre 
än 3G. Kryssa i Limits active 
först. 

7. Här ställer du in dina 
mätintervall. 

Här kan du se information om din logger. Vad den kan mäta etc. Du ser aktuellt värde på
kanaler. Uppdatera genom att trycka på ”Read”.

9. Här kan du välja 
om du vill:  
att lysdioden i loggern 
ska blinka till när 
loggern tar ett 
mätvärde enl. t1. 
Önskar du rullande 
minne ”ring buffer”
(det äldsta mätvärdet 
skrivs över efter 
hand?).
Vill du använda 
knappen på loggern 
under mätningen för 
att göra en markering 
”marker”?

Kom igång med dina mätningar:

Anslut din MSR-logger till datorn via en USB-port. Gå in i MSR mjukvaran och välj setup.

www.intab.se

Tips: Låt din logger sitta i datorn ca 3h 1:a gången du kopplar in den. Då laddas batteriet fullt. Sen 
laddas det varje gång du kopplar in den. Ladda helst loggern minst 1gång/ halvår. Den gula 

lysdioden lyser konstant när enheten laddas.

Starta din första mätning:

Vill du nu starta mätningen går du till 1:a flicken och klickar på: 

4. Här ställer du 
in mätområde 
om du mäter 
acceleration.

6. När du är färdig 
klickar du på ”Write 
user settings”. Vill du 
sen göra fler 
inställningar går du 
vidare bland flikarna 
och avslutar alltid 
med fliken ”Basic 
settings”. 
Funktionerna där 
förklaras på nästa 
sida.

3. Ge din logger 
en identintitet.

2. Välj flik ”User settings”

5. (Används oftast 
inte). Här justerar 
du mätvärderna
om det behövs. 

1. När loggern har anslutit får du upp en ruta med inställningar. 


