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Inleiding 
Dit document beschrijft op welke manieren er bestanden uit de SafetyPAT 3140 overgedragen kunnen 

worden naar Centix (Centix Office en Centix Online). 

De volgende punten worden behandeld. 

- Het overdragen van bestanden door middel van een USB Stick (geschikt voor zowel pc als mobiel 

apparaat) 

- Het overdragen van bestanden door middel van Bluetooth (geschikt voor mobiel apparaat) 

- Het overdragen van bestanden door middel van een USB kabel (geschikt voor pc en mobiel apparaat). 

 

Het uitlezen van meetapparatuur valt niet onder het onderhoudscontract. Alleen vragen en fouten bij het 

verwerken van het bestand in Centix vallen onder het onderhoudscontract.  

Deze handleiding heeft Centix opgesteld om inzicht te geven in de verschillende mogelijkheden. 

  



Document Classificatie: INTERNAL USE 
Versie: 1.0  
Gepubliceerd op: [03-08-2021]  
Paginanummer: 4 van 24 
Handleiding: Bestandsoverdracht SafetyPAT 3140 
 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit 
materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Centix B.V. is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is 

van het gebruik van de informatie van deze publicatie. 

Bestandsoverdracht via een USB stick 
Ga naar het beginscherm op de SafetyPAT3140. 

Klik op de knop F4 om naar het Menu te gaan. 
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Ga door middel van de pijltjes naar Menu optie 5 verzenden. 

Open dit scherm door op F4 te drukken. 
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Plaats de USB geheugen stick aan de bovenkant in de SafetyPAT 3140. 

Kies bij het veld SafetyPAT 3140 uitvoer altijd Naar PATManager. 

Kies bij het veld met USB geheugen stick en klik op ENTER. 
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De USB stick dient FAT geformatteerd te zijn. 

Als de USB stick juist geformatteerd is, wordt de inhoud weergegeven op het scherm. 
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Klik op de knop F4 om alle metingen over te zetten naar de USB stick. 

Er wordt een balk weergegeven om een indicatie weer te geven dat het bestand wordt overgezet. 
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Na enige tijd geeft de SafetyPAT 3140 aan dat hij klaar is. 

De USB stick kan verwijderd worden. 

 

 

De USB stick kan nu via Centix Office en  Centix Online ingelezen worden. Voor sommige mobiele apparaten 

geldt dat er bijvoorbeeld een USB-C naar USB verloop gebruikt kan worden (Zie bijlage). Zodat de memory 

stick via een telefoon en tablet verwerkt kan worden.  
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Bestandsoverdracht via Bluetooth 
Ga naar het beginscherm op de SafetyPAT3140. 

Klik op de knop F4 om naar het Menu te gaan. 
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Je dient met de pijltjes naar Menu optie 3 Bluetooth te gaan. 

Klik op F4 om de Menu optie te openen. 
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Zet bluetooth op uw mobiele apparaat aan. 

LET OP: werkt alleen met android apparaten. 

Klik op F2 om te zoeken naar beschikbare apparaten. 
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Hij gaat automatisch beginnen met zoeken. 
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De apparaten die worden gevonden worden getoond in de lijst met mobiel apparaat. 

Klik op F4 om het mobiele apparaat op te slaan. 
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Hij gaat vanzelf terug naar het Menu. 

Ga door middel van de pijltjes naar Menu optie 5 Verzenden en klik op F4. 
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Kies bij SafetyPAT 3140 Uitvoer voor Naar PATManager. 

Kies bij met voor Mobiel Apparaat (Bluetooth). 

Klik hierna op F3 om de bestands overdracht te starten. 
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Er wordt een scherm geopend met de status van de bestands overdracht. 

Op het mobiele apparaat zullen schermen geopend worden met de optie accepteren of afwijzen en er zal een 

pincode ingevoerd zullen worden. Deze pincode is 0000. 
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Na het accepteren van de bestands overdracht op het mobiele apparaat zal de voortgang op de SafetyPAT 

3140 veranderen naar 100%. 

 

 

Het bestand kan via het mobiele apparaat nu ingelezen worden in Centix Online.  
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Bestandsoverdracht via een kabel. 
Ga naar het beginscherm op de SafetyPAT3140. 

Klik op de knop F4 om naar het Menu te gaan. 
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Ga door middel van de pijltjes naar Menu optie 5 verzenden. 

Open dit scherm door op F4 te drukken. 
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Kies bij SafetyPAT 3140 Uitvoer voor Naar PATManager. 

Kies bij met voor USB-PC kabel. 

Verbind nu de kabel met uw mobiele apparaat. 
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Klik nu op F4 om alle bestanden over te zetten. 
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Er wordt een voortgang getoond hoe ver de overdracht is. 

Als de voortgangsbalk bij 100% is, kan de kabel verwijderd worden. 

 

 

Het bestand kan via een pc of mobiel apparaat (met bijvoorbeeld een USB-C naar USB verloop zie bijlage) 

ingelezen worden in Centix Office of Centix Online. 
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Bijlage 
USB naar USB-C adapter. 

 


