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Kiirkasutusjuhend 
 
 
 
EKRAANI KIRJELDUS 

 
 

 PIN-koodi sisestamiseks kasutage neid nelja nuppu, nagu on järgnevas kirjeldatud.  

 

 
 

PRINTIMINE 
 

 Vajutage mitu korda nuppu (1), et valida soovitud printimine: 

 DELIVERY TICKET (SAABUMISE HETKE VÄLJATRÜKK): 
„CURRENT VALUE“ (PRAEGUNE VÄÄRTUS) 

 JOURNEY TICKET (REISI VÄLJATRÜKK): „NUMERIC TICKET“ (NUMBRILINE) või „GRAPHIC TICKET“ 
(GRAAFILINE) 

 

 Printimine algab 4 sekundit pärast valiku tegemist. 

 Printimise saab tühistada, vajutades enne 4 sekundi täitumist PUNAST NUPPU. 

 Temperatuuriandmete printimine oleneb printimismenüüs määratud parameetrist. 

 Printerimehhanismi kahjustuste vältimiseks ärge rebige paberit enne, kui printimine on lõppenud. 
 

 

PABERIRULLI PAIGALDAMINE 
 
 

 Kui on näha rulli viimase meetri värviline joon, tuleb paigaldada uus paberirull. 
 

  
 

1. Tõmmake printerimooduli akent, et 
avada printeri esikülg.  

 

2. Tõmmake printerimoodulit 
ettevaatlikult ettepoole. 

  

  
 

3. Paigaldage uus paberirull ja lükake 
printeri esikülge, et see sulgeda. 

 

4. Pange printerimoodul 
ettevaatlikult tagasi salvestisse. 

 
 

PRINTIMISMENÜÜ AVAMINE 
 

Printimismenüü sisu 

Üksus Funktsioon 

 Print event (Printimistoiming) Printimine 

 Day end time(h:min)  
(Päeva lõppkellaaeg (h:min)) 

Seaded 

 Day start time(h:min)  
(Päeva algus kellaaeg (h:min)) 

Seaded 

 Print time period (X hour (s))  
(Printimise periood (X tund(i))) 

Seaded 

 Print date (DD/MM/YY) 
 (Printimise kuupäev (PP/KK/AA)) 

Printimine 

 Print report PARAMETER 
 (Aruande printimine, PARAMEETER) 

Printimine 

 

- - Printimismenüü avamiseks vajutage 4 sekundit SINIST nuppu ( ). 
- Häälestamine: 

1. Soovitud üksuse valimiseks vajutage SINIST nuppu ( ) või KOLLAST nuppu ( ). 

2. Vajutage kinnitamiseks ROHELIST nuppy ( ). 

3. Parameetri seadmiseks vajutage SINIST nuppu ( ) või KOLLAST nuppu ( ). 

4. Seade kinnitamiseks vajutage ROHELIST nuppu ( ). 

5. Vajutage PUNAST NUPPU ( ). 
 

- Printimine: 

1. Soovitud üksuse valimiseks vajutage SINIST nuppu ( ) või KOLLAST nuppu ( ). 

2. Printimise kinnitamiseks vajutage ROHELIST nuppu ( ). 

 Printimine algab 2 sekundit pärast kinnitamist. 
 

KASUTAJA SEADED 
 

Printimismenüü sisu 

 Time zone offset (UTC±h:min)  
(Ajavööndi nihe (UTC 

Seaded 

 Summer / wint time (ON/OFF)  
(Suveaeg / talveaeg (sees/väljas)) 

Seaded 

 Keel Seaded 

 Displ contrast (Ekraani kontrastsus) Seaded 

 Displ backlight (Ekraani taustvalgustus) Seaded 

 CTD DC300 X.XX.X© MM/DD/YY Tarkvara andmed 
 

3. Kasutajaseadete nimekirja sisenemiseks vajutage ROHELIST nuppu ( ). 

4. Soovitud üksuse valimiseks vajutage SINIST nuppu ( ) või KOLLAST nuppu ( ). 

5. Vajutage kinnitamiseks ROHELIST nuppy ( ). 

6. Parameetri seadmiseks vajutage SINIST nuppu ( ) või KOLLAST nuppu ( ). 

7. Seade kinnitamiseks vajutage ROHELIST nuppu ( ). 

8. Vajutage PUNAST NUPPU ( ). 
 

DATACOLD 300 salvestid on testitud ja heaks kiidetud vastavalt Euroopa standardile EN12830, direktiividele 92/1/EL ja 93/43/EL; ja E-
märgistus on kooskõlas direktiiviga 95/54/EÜ. 

Temperatuurisisendid 
T1           T2 

  

Digitaalsisendi olek: 
 Ukselüliti: 

 Suletud   

 Avatud  
 

 Sulatamine  

sees/väljas  " 

 Külmutamine   

Nupud 

Vahelduv näit: 
 T° sisendid koos 

andurinimedega. 
 Kuupäev ja kellaaeg 


