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Uw Apple iOS toestel moet uitgerust zijn met iOS 7 of hoger en uitgerust zijn met de Bluetooth 
Low Energy uitvoering (Bluetooth 4.0 of hoger).
1. Installeer de SCUBAPRO LogTRAK app (gratis vanuit de Apple App Store) en verzeker u 

ervan dat u de laatste versie gebruikt.
Nota: 
Toestellen die gebruik maken van een vroegere versie vóór iOS 7, zal de LogTRAK app zich niet 
installeren op het toestel.
2. Activeer Bluetooth op uw Apple toestel.
3. Start de LogTRAK app
4. Start uw duikcomputer.
5. Ga naar het Bluetooth menu op uw duikcomputer en activeer de Bluetooth Koppel mode 

(raadpleeg de handleiding van uw duikcomputer voor meer details over het activeren van de 
Bluetooth Koppel mode).

6. Op de LogTRAK app, selecteer “Connect” in het app menu

Vanaf een Apple iOS toestel

VERBINDING VAN GALILEO 2 (G2), ALADIN SPORT/H MATRIX 
NAAR LOGTRAK VIA BLUETOOTH® LOW ENERGY (BLE)
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7.  Het Apple toestel zal met uw duikcomputer een Bluetooth verbinding tot stand brengen.

8. Als u de eerste keer verbinding maakt tussen uw duikcomputer en uw Apple toestel, moet u 
de 6 delige digit code die op het scherm van de duikcomputer te zien is invoeren.

9. Voer de 6 delige digit code in en druk “Pair”.
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10. Als u een bericht ontvangt dat de verbinding tot stand is gekomen druk dan “Start 
Download” 

11. LogTRAK start het downloaden van de duiken vanuit uw duikcomputer.

Nota:
Zo lang uw duikcomputer verbonden is met uw Apple toestel ziet u dit symbool: op het scherm 
van uw duikcomputer.

Troubleshooting:
Hebt u de eerste een keer succesvolle koppeling gemaakt van uw duikcomputer met de LogTRAK 
app, kan het soms gebeuren dat een volgende verbinding mislukt.
Dit zou kunnen gebeuren nadat het IOS systeem een update heeft gemaakt. Als dit 
gebeurd, gelieve dan gewoon uw duikcomputer te verwijderen uit de lijst van gekoppelde 
Bluetooth apparaten op uw Apple toestel. (Het zal de koppeling informatie op uw Apple 
toestel verwijderen). Gelieve dan bovenstaande stappen te herhalen vanaf punt “2” om uw 
duikcomputer opnieuw te koppelen met uw Apple toestel.


