
Farmakit Sıcaklık ve Nem ölçer&takip cihazı kullanım kılavuzu 

Cihaz bağlantıları genel görünümü 

 

 

Veriler saatte bir okunup cihaz ekranına ve internet sitesine yazdırılır. Veri tuşuna 

ekrandaki verileri herhangi bir zamanda yenilemek için kullanabilirsiniz. 

İlk kurulumda kaydetmiş olduğunuz wifi bilgilerinizi görmenizi sağlar. 

Sistemdeki sesli uyarıları açıp kapatmak için kullanılır. Cihaz ilk durumunda sesi 

açıktır. 



Dolap sıcaklık sensörünün değerini gösterir. Mavi ok ile gösterilen girişe bağlı 

sensörden veri alınır. 

Ortam sıcaklık&nem sensörünün sıcaklık değerini gösterir. Kırmızı ok ile 

gösterilen girişe bağlı sensörden veri alınır. 

 Ortam sıcaklık&nem sensörünün nem değerini gösterir. Kırmızı ok ile 

gösterilen girişe bağlı sensörden veri alınır. 

 

Modem bağlantı durumunuzu gösterir. Kurulum yapıldıktan 5 dakika 

içerisinde aktif duruma geçer. 

Cihazın farmakit.com sitesine bağlantı durumunu gösterir. Bu gösterge ilk 

veri gönderildikten sonra aktif duruma geçer. Kurulum yaptıktan sonra 1 saat içerisinde aktif duruma 

geçer. 

Sens1 mavi okla gösterilen sokette sensör takılı olup olmadığını gösterir. 

Sensörleri cihaz çalıştıktan sonra takma durumunuzda Sens1 ve Sens2 pasif olarak görünebilir. İlk veri 

alındığında ve ya veri tuşuna basıldığında aktif durumuna geçerler. 

 Sens1 mavi okla gösterilen sokette sensör takılı olup olmadığını gösterir. 

 

Cihazın herhangi bir saat ayarına ihtiyacı yoktur. Kurulum yapıldıktan sonra 

1 saat içerisinde aktif duruma geçer. Saat bilgisi internet üzerinden otomatik olarak alınır. 

Cihazın çalışma durumunu gösterir. Cihaz çalışmaya başladıktan 1 dk 

içerisinde aktif duruma geçmemesi durumunda http://www.farmakit.com/iletisim bölümüne mesaj 

atınız.  

http://www.farmakit.com/iletisim


 

 

 

Cihazınızı usb kablosuyla bilgisayarınıza bağlayınız. Bilgisayarın otomatik olarak cihazı tanımasını 

bekleyiniz. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürebilir. Bilgisayarınız usb aygıtını gördükten sonra 

SerialTransfer uygulamasını Farmakit.com adresinden indirip çalıştırınız. 

 

Farmakit Cihazı Ara tuşuna tıklayınız. Kablosuz ağ adını otomatik listeden seçebilir , eğer listede 

kablosuz ağ adınız bulunmuyorsa manuel seçeneğini seçip kablosuz ağ adınızı büyük-küçük harflere 

dikkat ederek giriniz. Kablosuz ağ şifresini giriniz. Kullandığınız telefon numarasını ve e-postanızı 

doğru olarak giriniz. Uyarı sms ve e-mailleri buraya girdiğiniz bilgilere göre gönderilecektir.  

Gönder tuşuna bir defa basınız ve aynı anda cihazınıza aktarılan bilgileri cihaz ekranından hızlıca 

kontrol ediniz. Girdiğiniz bilgiler cihazda bilgiler kontrol ediliyor yazısından sonra gözükmüyorsa 

https://www.microsoft.com/tr-tr/download/details.aspx?id=30653 adresinden ilgili güncelleştirmeyi 

yapıp. Programı tekrardan çalıştırınız. 

 

 

 

https://www.microsoft.com/tr-tr/download/details.aspx?id=30653


 

 

 

 

 

http://www.farmakit.com/musteri üzerinden verilerin takibi 

İlk kurulumda girmiş olduğunuz e-mail ve cihaz kutusu içerisinde gelen cihaz numarası ve şifresiyle 

sistemden verilerinizi takip edebilirsiniz. 

 

 

 

 

http://www.farmakit.com/musteri

