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Благодарим Ви че закупихте логер BS-TH2 WiFi от фирма 
„Бисер Системс“ ЕООД. 

 
Включете жаковете на двата датчика за температура и 
влажност в ляво и дясно гнездо от долната страна на 
логера. След това включете захранващият USB кабел в 
логера и мрежовият адаптер. 
 

 
 
Устройството работи непрекъснато при наличие на 
захранване 5V. Да не се захранва с повече от 6,5 V. 
 
В първите 8 секунди дисплея ще покаже версията на 
модела и ID на уреда. След това на всеки 8 секунди 
автоматично се сменят работните екрани с цифрова и 
графична информация от датчиците, както и статус на 
връзката с безжична мрежа. За бързо прелистване на 
екраните натиснете единствения бутон на лицевия панел.  
 
Логерът е винаги достъпен като безжична мрежа. 
За да го конфигурирате и персонализирате използвайте  
вашето смарт устройство с WiFi - смартфон, таблет или 
лаптоп. 
 
Сканирайте наличните мрежи в близост до устройството 
и намерете фабричното име на логера: BS-TH2 WiFi. 
 

 

Изберете свързване към наличната мрежа и въведете 
фабрична парола: 1 2 3 4 5 6 7 8. 
 

 
 
Възможно е да получите предупредително съобщение, че 
избраната мрежа не предоставя интернет. Игнорирайте го 
и продължете. 
 
 

 
 
 
Автоматично ще се отвори уеб браузъръа по 
подразбиране с въведен адрес:        192.168.4.1 
 
Наберете адреса ръчно, в случай на невъзможност да се 
отвори автоматично (възможно е при стари версии на 
Андроид). 
 
 
 

 

фабрично име 
на мрежата 

поле за 
въвеждане на 
парола 

бутон за 
свързване 

потвърдете за да 
продължите 

IP адрес за 
връзка 

други мрежи в 
ефира 
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Описание на началния екран при свързване 
към логера със смартфон. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Показанията се опресняват автоматично на 
всеки 15 секунди. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фабрично име на мрежата 
(може да се променя) 

ID на уреда и версия на фърмуера 
(НЕ може да се променя) 

Име на собственика 
(може да се променя) 

 

Бутон за менюта и настройки 

Мястото на монтажа 
(може да се променя) 

 

Време и дата от вградения в устройството 
часовник 

 

Измерена температура от датчик в лява 
клема – Канал 1. В скобите – настроените 

Долна и Горна граница за температура 

 
Измерена влажност от датчик в лява клема 
– канал 1. В скобите – настроените Долна и 

Горна граница за влажност 

Персонален етикет на Канал 1 
(може да се променя) 

 

Измерени температура и влажност от датчик 
в дясна клема – Канал 2 

 

Персонален етикет на Канал 2 
(може да се променя) 

Индикатор за статуса на звуковата аларма 

Име на мрежата към която е свързан 

Индикатор за качеството на връзката 

Индикатор за качеството на връзката със 
сървъра за ъпдейт и изпращане на данни 
към сайта: https://www.mydatalogger.eu 
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С бутона за менюта и настройки се извежда 
показания екран със следните възможности: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Към начален екран за наблюдение на данни 

Към екран за наблюдение на записани данни 

Към настройки на граници за температура и 
влажност на двата канала и за 

персонализиране на логера 

Към настройки избор и свързване към 
безжична мрежа с име и парола 
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Настройки на граници за температура и 
влажност на двата канала и за 
персонализиране на логера. 
 
 

 

 
 
 Бутон за менюта и настройки 

Име на мрежата, която излъчва логера. 
Променете със символи на латиница. 

Име на собственика логера. 
Променете със символи на латиница. 

Отразява се в сайта за данни и при 
изпращане на алармен имейл. 

Масто на монтажа на логера. 
Променете със символи на латиница. 

Отразява се в сайта за данни и при 
изпращане на алармен имейл. 

Избор на времеинтервал за запис на данни в 
паметта на логера и изпращане към сървъра 

при налична връзка 
Кликване ще изведе падащо меню. 

Падащо меню за избор на времева зона. 
За зимно часово време в България изберете 

UTC+2, а за лятно изберете UTC+3. 

Горна граница на температура за Канал 1 
(лява клема) над която ляв светодиод на 

панела светва в червено и сървъра изпраща 
алармен имейл. 

Долна граница на температура за Канал 1 
(лява клема) под която ляв светодиод на 

панела светва в зелено и сървъра изпраща 
алармен имейл. 

Персонален етикет на Канал 1. 
Променете със символи на латиница. 

Отразява се в началния екран, в графиките 
на сайта и в алармения имейл. 

Горна и Долна граница на влажност за 
Канал 2 (дясна клема) с аналогично 

поведение на десен светодиод на панела. 

Бутон за разрешение/забрана на звукова 
сигнализация при пресичане на граници. 

Парола на мрежата на логера. 
Променете със символи на латиница. 

Бутон за разрешение/забрана паролата на 
логера да се показва на дисплея 
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Настройки на логера за свързване към 
безжична мрежа с име и парола. 
 
 

 
 
 
Кликване на бутона SCAN кара логера да 
сканира наличните в обхват безжични мрежи. 
Може да отнеме няколко секунди, след което 
екрана се обновява. 
 
 

 
 
 

 

Бутон за менюта и настройки 

Име на мрежата към която е свързан 

Локален IP адрес на логера, назначен от 
рутера на мрежата към която е свързан. С 
този адрес можете да се свързвате с логера 

докато вашето устройство е в същата мрежа. 

IP адрес на логера когато се свързвате към 
него през точка за достъп (Access Point). 

Бутон за ново сканиране на наличните 
мрежи около логера. 

Поле за име на мрежа 

Поле за парола на мрежа 

Бутон видимо/скрито въвеждане на парола  

Име на мрежата към която е свързан се 
извежда на дисплея 

IP адрес на логера, назначен от рутера на 
мрежата към която е свързан се извежда на 

дисплея 
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След сканиране на наличните мрежи. 
 
 
 

 
 
 
 

Бутон за менюта и настройки 

Списък с наличните мрежи 

Индикация за силата на сигнала 

Индикатор за парола или свободна мрежа 

Кликване на избрана мрежа попълва името и 
в това поле 

Въведете парола на избраната мрежа 

Бутон за запазване на въведените име и 
парола на мрежата. Кликване рестартира 
логера с опит за свързване към избраната 

мрежа с новите настройки. 
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Екран за наблюдение на записани данни. 
Показва последните запаметени отчети в 
паметта според избрания времеинтервал на 
запис. 

Температура с червена линия. 
Влажност със синя линия. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бутон за менюта инастройки 

Скриване на графиката за температура 

Скриване на графиката за влажност 
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Освен за прелистване на екраните бутона на 
лицевия панел може да се използва за две 
допълнителни функции на устройството. 
 
Натискане и задържане на бутона за над 6 и 
не повече от 10 секунди стартира процедура 
за изтриване на записаните данни за 
температура и влажност паметта на логера. 
Екрана се променя както е показано: 
 

 
 
Следва 10 секунден период с възможност за 
отмяна на действието с еднократно, късо 
натискане на бутона. Всяка секунда се издава 
кратък звук и мигат едновременно двата 
индикатора в зелено. Ако няма натискане на 
бутон за отмяна се изпълнява процедурата 
изтриване на всички записани данни в 
паметта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Натискане и задържане на бутона за над 12 
секунди стартира процедура за нулиране на  
мрежовите настройки. Екрана се променя 
както е показано: 
 
 

 
 
Следва 10 секунден период с възможност за 
отмяна на събитието. Всяка секунда се издава 
кратък звук и двата индулатора мигат 
едновременно в червено. Ако няма натискане 
на бутон за отмяна се изпълнява процедурата 
нулиране на етикети, граници мрежово име и 
парола и възстановяването им към 
фабричните настройки. 
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Сайт за данни от логер BS-TH2-WiFi 
 
Ако логерът е свързан към локална мрежа 
записаните и предадени данни са достъпни за 
наблюдение през сайта: 
 

https://www.mydatalogger.eu/login.php 
 
За целта трябва да имате регистриран акаунт 
с избран от Вас имейл за вход и парола. 
 
Ако логерът е работил в условия без връзка 
към безжична мрежа и след известен период 
тя се възстанови следва процедура по 
изпращане на стари данни към сайта. Всяка 
минута се изпращат по 10 непредадени до 
момента записа за показнията на двата 
датчика, съпроводени с време и дата на 
отчета. 
 

 
 
На сайта разполагате с обединен панел за 
наблюдение на всички ваши логери от типа: 
 
BS-T2-WiFi двуканален записващ термометър 
 
BS-TH2-WiFi двуканален записващ 
термометър и влагомер 
 
BS-MEL-WiFi логер за следене на машини и 
действия на работника 
 
Имената на устройствата в акаунта, които в 
момента генерират аларма поради показание 
над горна граница или под долна граница се 
оцветяват съответно в червено или синьо. 
Логер с липсващ или прекъснат датчик се 
оцветява в жълто. 
 
Кликване на избрано име на логер оваря две 
графики за температура и влажност 
визуализиращи предадени до момента 
отчети. Можете да избирате за какъв периода 
да наблюдавате историята – ден днес, ден 
вчера, последни 7 дни, месец или година.  
 

 
 
За всяко устройство можете да свалите 
табличен отчет в .TXT файл или .CSV файл за 
периода на разгледане, който сте избрали. 
 
 
Алармен имейл за параметри извън граници. 
 

 
Всеки активен и платен акаунт изпраща 
електронна поща към имейла на собственика 
на акаунта при събитието пресичане на горна 
или долна граница.  
 
Съобщението съдържа дата и час на 
пресичането, име на логера, име на 
собственика, място на монтаж, етикет на 
датчика генерирал аларма и графика на 
последните отчети с указател на нивото на 
пресечената граница. 
 
Сайта www.mydatalogger.eu съхранява 
данни и от всички устройства излъчващи дори 
и към неплатени акаунти. В този случай 
собственика не получава алармен имейл в 
момента на събитието. При заплащане на 
избран период за ползване на акаунт старите 
данни са достъпни за разглеждане и сваляне. 
 
Осигурете си спокойствие чрез наблюдение 
на Вашата продукция на цена 1 евро на 
месец, без ДДС за всеки логер. 
 

 

 
Viber, Whatsapp: +359 898 45 93 36 


