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1. Installeer LogTRAK 1.4.0.0 (of hoger). Gelieve de software te installeren als administrator

2. Activeer de ingebouwde Bluetooth 4.0 module (of hoger) of plug een Bluetooth 4.0 (of 
hoger) USB adapter in uw PC.

Nota:
Een ingebouwde Bluetooth 3.0 module kan problemen veroorzaken met de verbinding tussen 
uw PC en uw duikcomputer. Verzeker u ervan dat de ingebouwde Bluetooth 3.0 module 
gedeactiveerd is voordat u de duikcomputer verbindt met uw PC. Meer informatie over hoe u de 
Bluetooth 3.0 module deactiveert vindt u in de “Connectivity” hoofdstuk van LogTRAK help.

3. Open het Bluetooth taakbeheer op uw PC om de duikcomputer te koppelen met uw PC.
◊ Schakel Bluetooth in op uw PC
◊ Start uw duikcomputer
◊ Ga naar het Bluetooth menu van uw duikcomputer en activeer de Bluetooth Koppel mode 

(Gelieve de handleiding van de duikcomputer te raadplegen voor meer details over hoe 
de Bluetooth Koppel mode te activeren) 

◊ Klik op “Pair” als uw duikcomputer is gedetecteerd
◊ Voer de 6 delige digit code in die op het duikcomputer scherm verschijnt en klik op de 

“Next” knop

Vanaf een PC uitgerust met Windows 8 (en hoger) 

4. Start LogTRAK op uw PC

VERBINDING VAN ALADIN SPORT/H MATRIX NAAR LOGTRAK VIA 
BLUETOOTH® LOW ENERGY (BLE)
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5. Gebruik het menu “Extras”, “Options…” of klik op het icoon

6. Op label “Download”, selecteer: “Bluetooth Low Energy” en klik op de “OK” knop
Nota:
Deze selectie blijft behouden en u hoeft stappen “5” en “6” niet te herhalen als u LogTRAK een 
volgende keer gebruikt, tenzij u iets veranderd in de aanpassingen.



www.scubapro.com // 3

7.  Start uw duikcomputer.
8. 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)

9. In LogTRAK, gebruik het menu “Dive”, “Download dives” of klik op het icoon
10. LogTRAK start het downloaden van de duiken uit uw duikcomputer.
Nota:
Zo lang uw duikcomputer verbonden is met uw PC ziet u dit symbool:   op het scherm van uw 
duikcomputer.

Probleem oplossen:
Hebt u de eerste keer een succesvolle koppeling gemaakt van uw duikcomputer met LogTRAK, kan het 
soms gebeuren dat een volgende verbinding mislukt.
Dit zou kunnen gebeuren nadat het Windows systeem een update heeft gemaakt. Als dit gebeurd, 
gelieve dan gewoon uw duikcomputer te verwijderen uit de lijst van gekoppelde Bluetooth apparaten 
door op uw PC gebruik te maken van het Bluetooth takenbeheer. (Het zal de koppeling informatie op 
uw PC verwijderen). Gelieve dan bovenstaand punt “3”te herhalen om uw duikcomputer opnieuw te 


