Kiirkasutusjuhend
EKRAANI KIRJELDUS
Aktiivne alarm

T1 T2 T3 T4 T5 T6
Temperatuurisisendid

Digitaalsisendite olek
Uks
Sulatamine
sees/väljas
Külmutamine

Ekraanil
vahelduvad kõik
T°-sisendid
koos anduri
nimega

1.




Tõmmake printerimooduli akent,
et avada printeri esikülg.

2.

Tõmmake printerimoodulit
ettevaatlikult ettepoole.

4.

Pange printerimoodul
ettevaatlikult tagasi
salvestisse.

Day, date and time
(Päev, kuupäev ja kellaaeg)

Menüü:
iga menüüvalik on saadaval
vastava nupu alt

Nupud

3.

PRINTIMISMENÜÜ AVAMINE

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

1

2

3

4

PRINTIMINE
 - Vajutage mitu korda SINIST nuppu (
), et valida soovitud printimine.
 DELIVERY TICKET (TARNESEDEL): „CURRENT VALUE“ (HETKEVÄÄRTUS)
 JOURNEY TICKET (TEEKONNA SEDEL): „NUMERICAL TICKET“ (NUMBRILINE SEDEL) või „GRAPHICAL
TICKET“ (GRAAFILINE SEDEL)
 HISTORICAL TICKET (VARASEM SEDEL)

Printimine algab 4 sekundit pärast valiku tegemist.
Printimise tühistamiseks vajutage PUNAST NUPPU

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

Printimismenüü sisu
Üksus
1.1 Select compartment to print
(Valige printimiseks kamber)
1.2 Time zone offset for printing
(Ajavööndi nihe printimiseks)
1.3 Print report events (Prindi sündmuste aruanne)
1.4 Print report parameters
(Prindi parameetrite aruanne)
1.5 Historical ticket (Varasem sedel)
1.6 Delivery ticket setting (Tarnesedeli seade)
1.7 Print time period (Printimise periood)
1.8 Day start time (Päeva alguskellaaeg)
1.9 Day end time (Päeva lõppkellaaeg)

Funktsioon
Seaded
Seaded
Printimine
Printimine
Seaded
Seaded
Seaded
Seaded
Seaded

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

enne 4 sekundi möödumist.

Temperatuuriandmete printimine oleneb printimismenüüs seatud parameetrist.
Printerimehhanismi kahjustuste vältimiseks ärge rebige paberit enne, kui printimine on lõppenud.

PABERIRULLI PAIGALDAMINE

).

1.

Soovitud üksuse valimiseks vajutage SINIST nuppu (

2.

Soovitud üksuse valimiseks vajutage ROHELIST nuppu (

) või KOLLAST nuppu (

3.

Parameetri seadmiseks vajutage SINIST nuppu (

4.

Seade kinnitamiseks vajutage ROHELIST nuppu (

5.

Väljumiseks ja üldkuvale naasmiseks vajutage PUNAST NUPPU (

).

).

) või KOLLAST nuppu (

).

).
).

- Printimine:

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

1.

Soovitud üksuse valimiseks vajutage SINIST nuppu (

) või KOLLAST nuppu (

2.

Printimise kinnitamiseks vajutage ROHELIST nuppu (

).

).

Printimine algab 2 sekundit pärast kinnitamist.
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ALARMI AKTIVEERIMINE

OLEKUKUVA

1.

Vajutage KOLLAST NUPPU (

2.

Soovitud kambri valimiseks vajutage SINIST nuppu (

) KAKS KORDA.

3.

Vajutage kinnitamiseks ROHELIST nuppy (

4.

Alarmirühma (1, 2, 3 või 4) valimiseks vajutage SINIST nuppu (

5.

Kinnitage, vajutades „Accept“ (Kinnita) või „Edit“ (Redigeeri) (ROHELINE nupp

6.

Väljumiseks vajutage ROHELIST nuppu (

) või KOLLAST nuppu (

- Vajutage PUNAST NUPPU (
temperatuure:

).

T1 T2 T3 T4 T5 T6

).
) või KOLLAST nuppu (

). Ekraanirežiim näitab vahelduvalt kogu teavet või ainult laiendatult tegelikke

).

).

)

Märkus: alarmi puhul lõppeb helisignaal, kui vajutada KOLLAST NUPPU (
häireolukorra lõpuni.

). Vastav sisend vilgub, kuni

DATACOLD 600 salvestid on kontrollitud ja heaks kiidetud vastavalt Euroopa standardile EN12830, direktiividele 92/1/EL ja 93/43/EL;
ja E-märgistus on kooskõlas direktiiviga 95/54/EÜ.

Kui nõutakse kambri ja alarmide seadeid klaviatuuril, võtke vastava konfiguratsiooni saamiseks
ühendust hoolduskeskusega

KASUTAJA SEADED
Kasutajaseadete nimekiri
3.1 Time zone offset (Ajavööndi nihe)
UTC±h:min
3.4 Summer / winter time
SEES/VÄLJAS
(Suve- ja talveaeg)
3.5 Select language (Valige keel)
Seaded
3.6 Set display contrast
Seaded
(Seadke ekraani kontrastsus)
3.7 Set display backlight
Seaded
(Seadke ekraani taustavalgus)
3.8 Set buzzer volume
Seaded
(Seadke sumisti helitugevus)
3.9 Set buzzer frequency
Seaded
(Seadke sumisti sagedus)
3.10 Set buzzer on-time
Seaded
(Seadke sumisti sisselülitusaeg)
Display Software version + date +
CTD DC600 X.XX.X© KK/PP/AA
time (Ekraani tarkvaraversioon +
kuupäev + kellaaeg)
1. Kasutajaseadete nimekirja sisenemiseks vajutage ROHELIST nuppu (
2. Soovitud üksuse valimiseks vajutage SINIST nuppu (

3. Soovitud üksuse valimiseks vajutage ROHELIST nuppu (
4. Parameetri seadmiseks vajutage SINIST nuppu (
5. Seade kinnitamiseks vajutage ROHELIST nuppu (

).

) või KOLLAST nuppu (

).

).

) või KOLLAST nuppu (

).

).

6. Üldkuvale naasmiseks vajutage uuesti ROHELIST nuppu (

).
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