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TLS-350 Plus
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Pastaba
Pastaba: šis vadovas yra išverstas – originalus vadovas
sudarytas anglų kalba.
„Veeder-Root“ nesuteikia jokių su šiuo leidiniu susijusių
garantijų, įskaitant numanomas perkamumo ir tinkamumo
tam tikram tikslui garantijas, bet tuo neapsiribojant.
„Veeder-Root“ nebus atsakinga už bet kokias čia
esančias klaidas arba už netyčinę ar pasekminę žalą,
susijusią su įrengimu, našumu arba šio leidinio
naudojimu.

„Veeder-Root“ pasilieka teisę keisti sistemos parinktis ir funkcijas
arba šiame leidime pateikiamą informaciją.
Šiame leidinyje pateikiama nuosavybinė informacija, kuri saugoma
vadovaujantis autorių teisių įstatymais. Visos teisės saugomos. Nė
viena šio leidinio dalis negali būti kopijuojama, atkuriama ar
verčiama į kitą kalbą be raštiško „Veeder-Root“ sutikimo.
Išsamią garantijos, techninio aptarnavimo ir papildomą gaminio
informaciją rasite savo pulto naudojimo vadove.

© „Veeder-Root“, 2016 m. Visos teisės saugomos.
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Pulto funkcijos
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Ekranas (rodomas veikimo režimas – nėra įspėjimų)

MMM DD, YYYY HH:MM XM
ALL FUNCTIONS NORMAL

Pavojaus signalo lemputė – raudona
ALARM
TEST

Įspėjamoji lemputė – geltona

MODE

BACKUP

FUNCTTION

PRINT
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STEP

PAPER
FEED
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TANK
SENSOR

Maitinimo lemputė – žalia

QZ.
QZ.
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MNO

44

55

66

PRS
PRS

TUV
TUV

WXY
WXY

77

88

99

+/+/-

00
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Mėlynas (techninės priežiūros sekiklio) ir baltas (techninės
priežiūros ataskaitos) klavišai galimi 27 ir vėlesnėse versijose.

Valdymo klavišai

Tekstiniai klavišai

DEF
DEF

Klavišų funkcijos
ALARM
TEST

Paspauskite, kad nutildytumėte pavojaus
signalą. Ekranas nebus nustatomas iš naujo
ir nebus išjungiamos pavojaus signalo
funkcijos.
Rangovas įkiša ID raktą į TLS ir paspaudęs
mėlyną klavišą prisijungia darbo seansui.

MODE

Paspaudę pasirinkite sistemos režimą:
veikimo režimas, sąrankos režimas,
diagnostikos režimas.
Jei įjungta techninės priežiūros istorija arba
sekiklis, norėdami spausdinti techninės
priežiūros ataskaitą, paspauskite baltą
mygtuką.

BACKUP

FUNCTION
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Paspauskite, jei norite generuoti
įvairias ataskaitas.
PRINT

CHANGE

1

Paspauskite, jei norite pakeisti į kitą
negu šiuo metu rodomą parinktį.

ABC

Paspauskite, jei norite pereiti į kitą
kiekvienos funkcijos procedūrą.

PAPER
FEED

ENTER

TANK
SENSOR

.

2

STEP

Naudojamas norint grįžti atgal atliekant
veiksmus, naudojant funkcijas ir režimus.

Paspauskite norėdami pasirinkti įvairias
kiekvieno režimo funkcijas.

QZ

0
Paspauskite, kad galėtumėte prastumti
popierių pro spausdintuvą.

•
Paspauskite norėdami pasirinkti
parinktį bei pradėti sandarumo
tikrinimus.
Paspauskite norėdami pakeisti į kitą
baką arba jutiklį.

,

Taško simbolis (.) nurodytas ant klavišo „1“. Trupmenos
skirtukas (•) nurodytas ant rodyklės dešinėn klavišo (è).

Pasirinkite simbolį kelis kartus iš eilės paspausdami
klavišą. Paspauskite vieną kartą, jei norite pasirinkti „A“.
Paspauskite dar kartą, jei norite pasirinkti „B“, trečią
kartą, jei norite pasirinkti „C“, ir ketvirtą kartą, jei norite
įvesti „2“.
Ant nulinio klavišo nurodytas tarpas (q), brūkšnelis (–)
ir kablelis (,).

Rodyklių klavišai naudojami perkelti žymeklį į kairę ir
į dešinę (kaip ir šiame pavyzdyje), nekeičiant rodomo
simbolio.

Automatinės ataskaitos
ATSARGŲ PRIDĖJIMO ATASKAITA
T1: REGULAR UNLEAD
INVENTORY INCREASE
INCREASE START
MMM DD, YYYY HH:MM XM
VOLUME
HEIGHT
WATER
TEMP

= 5146 GALS
= 44 INCHES
= 0,00 INCHES
= 46.8 DEG F

INCREASE END
MMM DD, YYYY HH:MM XM
VOLUME
HEIGHT
WATER
TEMP

= 8104 GALS
= 84 INCHES
= 0,00 INCHES
= 47.2 DEG F

GROSS INCREASE

=

2958

Ši ataskaita generuojama po kiekvieno
įpylimo. Joje nurodomas bako turinio
tūris prieš įpilant ir įpylus ir skirtumas
tarp dviejų tūrių; tai įpiltas kiekis,
atėmus bet kokius pilant atliktus
pardavimus.
Atsižvelgiant į sistemos konfigūraciją,
ataskaitoje taip pat gali būti nurodytas
įpiltas kiekis pagal tūrio pokyčius,
atsiradusius dėl temperatūros pokyčių
(TC GRYNASIS PADIDĖJIMAS).
Nuo įpylimo pabaigos iki ataskaitos
atspausdinimo praeis mažiausiai
keturios minutės, kol pultas lauks,
kad stabilizuotųsi bako degalų lygis.
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PAKOREGUOTA ĮPYLIMO ATASKAITA
(BIR parinktis)
T1: PRODUCT 1
Kol įpilama, TLS-350R nuolat
ADJUSTED DELIVERY REPORT
stebi visus pardavimus iš bako,
į kurį pilama.
MMM DD, YYYY HH:MM XM
Per 60 minučių po to, kai
išspausdinama atsargų pridėjimo
DELIVERY VOLUME
= 1200
ataskaita, TLS-350R sugeneruoja
TC DELIVERY VOLUME = 1189
pakoreguotą įpylimo ataskaitą.
TLS-350R pakoreguoja bendrąjį
degalų tūrio padidėjimą, nes įtraukia
visus įpilant iš to bako išlietus degalus.
Jei buvo įjungtas temperatūros
kompensavimas, pakoreguojamas
ir temperatūros kompensuotas tūris,
kuris bus rodomas ataskaitoje.

Automatinės tik tarptautinės ataskaitos
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VALANDINIS SUDERINIMO STEBĖJIMAS (galima pasirinkti, jei buvo įjungta atliekant sąranką)
DD-MM-YY
RECONCILIATION REPORT
- - - - - - - - - - - - - - T 1: 4* FOUR STAR
T 2: UL UNLEADED
T 3: SU SUPER UNLEADED
T 4: DV DIESEL
TNK
1
2
3
4

POS
1.5
1.7
0.5
1.2

NEG
-0.4
-0.1
-9.2
-0.3

AVE
1.0
-0.1
-5.2
-0.6

STAT
PASS
PASS
FAIL
PASS

TLS-350R nuolat stebi skirtumą tarp per
siurblius išlieto degalų tūrio ir iš bako įsiurbto
degalų tūrio. Šis procesas vadinamas
valandiniu suderinimo stebėjimu (HRM).
Po kiekvieno 24 valandų laikotarpio rezultatai
pateikiami kaip suderinimo ataskaita. Joje
nurodomas didžiausias teigiamas ir neigiamas
skirtumas ir ankstesnių 24 valandų vidutinis
skirtumas.
Jei vidutinis skirtumas yra didesnis nei
iš anksto nustatytas kiekis per valandą
(vadinama suderinimo ribinė vertė), bakui
ir jo susijusiems degalų pylimo vamzdžiams
ir dalytuvui nepavyko sėkmingai atlikti
suderinimo nuotėkio aptikimo tikrinimo ir
ataskaitoje rodoma jo būsena NEPAVYKO
ATLIKTI.

Nustatomos dvi suderinimo ribinės vertės. Jeigu vidutinis
skirtumas bus didesnis nei apatinė ribinė vertė, bus
pateiktas suderinimo įspėjimas. Jeigu vidutinis skirtumas
bus didesnis nei viršutinė ribinė vertė, bus pateiktas
suderinimo pavojaus signalas.
MĖNESINĖ QPLD NUOTĖKIO PATIKROS ATASKAITA
Pirmą kiekvieno mėnesio dieną automatiškai sukuriama
tyliojo laikotarpio nuotėkio aptikimo (QPLD) patikros
ataskaita.
Jei per mėnesį atlikta daugiau nei viena QPLD patikra,
spausdinami tik naudojant didžiausią bako tūrį atlikto
tikrinimo rezultatai.
Jeigu TLS-350R negalėjo atlikti QPLD patikros,
spausdinamas pranešimas „Nėra duomenų“.

Verslo atsargų suderinimas (BIR parinktis)
Be to, kad tiksliai matuoja kiekvieno bako turinį, 
TLS-350R taip pat stebi per siurblius išlieto degalų tūrio
kiekį. Išlietų degalų tūris palyginamas su degalų
sumažėjimo lygiu tam tikrame bake. Šis procesas
vadinamas suderinimu.
Suderinimo proceso rezultatai pateikiami kaip
suderinimo ataskaitos. Šios ataskaitos pateikiamos
pagal kiekvienos darbo pamainos kiekvieną dieną arba
bet kurį kitą nurodytą laikotarpį.

SUDERINIMO ATASKAITOS SPAUSDINIMAS
Paspauskite Mode, kol ekrane bus rodoma:
RECONCILIATION MODE
PRESS <FUNCTION> TO CONT

Dukart paspauskite Function, tada Step ir ekrane bus
rodoma:
DISPLAY AND PRINT
REPORT TYPE: SHIFT

Paspauskite Print, jeigu reikalinga pamainos ataskaita.
Paspauskite Change, Enter ir Print, jeigu reikalinga kasdienė
ataskaita.
Dukart paspauskite Change, tada Enter ir Print, jeigu
reikalinga periodinė ataskaita.
Triskart paspauskite Mode, kad grįžtumėte į veikimo režimą.
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Nuokrypio ataskaitos
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Jei įgalinta įjungus sąrankos režimą, galima generuoti kasdienes, savaitines ir (arba) periodines pylimo nuokrypio ataskaitas,
knygos nuokrypio ataskaitas ir nuokrypio analizės (VA) ataskaitas. Be to, galite rodyti ir spausdinti visų produktų arba tam tikro
produkto nuokrypio ataskaitas. (Visas ataskaitų spausdinimo parinktis, pvz., savaitinių arba periodinių ataskaitų spausdinimą,
rasite naudotojo vadovo skyriaus „Suderinimas“ dalyje „Nuokrypio ataskaitos“.)
PYLIMO NUOKRYPIO ATASKAITŲ SPAUSDINIMAS

KNYGOS NUOKRYPIO ATASKAITŲ
SPAUSDINIMAS

Paspauskite Mode, kol ekrane bus rodoma:
RECONCILIATION MODE
PRESS <FUNCTION> TO CONT

Paspauskite Mode, kol ekrane bus rodoma:
RECONCILIATION MODE
PRESS <FUNCTION> TO CONT

Paspauskite Function, kol ekrane bus rodoma:
DISPLAY AND PRINT DLVY
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Paspauskite Print, kad spausdintumėte visų produktų kasdienes 
pylimo nuokrypio ataskaitas.

Paspauskite Function, kol ekrane bus rodoma:
BOOK VARIANCE
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Paspauskite Print, kad spausdintumėte visų produktų
kasdienines knygos nuokrypio ataskaitas.

Nuokrypio ataskaitos (tęsinys)
NUOKRYPIO ANALIZĖS ATASKAITŲ SPAUSDINIMAS
Paspauskite Mode, kol ekrane bus rodoma:
RECONCILIATION MODE
PRESS <FUNCTION> TO CONT

Paspauskite Function, kol ekrane bus rodoma:
VARIANCE ANALYSIS
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Paspauskite Print, kad spausdintumėte visų produktų
kasdienes nuokrypio analizės ataskaitas.

Techninės priežiūros ataskaita
Paspauskite baltos spalvos (techninės priežiūros ataskaitos)
klavišą priekiniame skydelyje ir ekrane bus rodoma:
MAINTENANCE REPORT
PRESS <PRINT>

Paspauskite Print, kad spausdintumėte numatytąjį įrašų
skaičių (20), pradedant nuo numatytosios (dabartinės) datos.
Taip pat galite paspausti Step ir įvesti datą, nuo kurios
pradėti spausdinti įrašus, tada paspausti Step ir įvesti įrašų,
kuriuos norėsite spausdinti nuo pasirinktos datos, skaičių
(iki 70 įrašų).
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Bako nuotėkio patikros ataskaita
MMM DD, YYYY HH:MM XM
ALL FUNCTIONS NORMAL

Paspauskite Function, kol ekrane bus rodoma:
IN-TANK TEST RESULTS
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Paspauskite Print, kad sugeneruotumėte visų bakų
ataskaitą.
Norėdami sugeneruoti atskiro bako ataskaitą,
paspauskite Step ir Tank, kad pasirinktumėte norimą
baką, tada paspauskite Print, kad sugeneruotumėte
ataskaitą.

Inventoriaus ataskaita
MMM DD, YYYY HH:MM XM
ALL FUNCTIONS NORMAL

Paspauskite Print, jeigu reikalinga visų bakų viso
inventoriaus ataskaita.
Norėdami pamatyti kiekvieno bako inventoriaus
informaciją, paspauskite Function, kol ekrane bus rodoma:
IN-TANK INVENTORY
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Paspauskite Step ir sistema rodys pirmojo bako degalų tūrį.
Paspauskite Step, kad peržiūrėtumėte kitą bako informaciją.
Paspauskite Tank, kad pasirinktumėte kitą baką.
Paspauskite Print, kad spausdintumėte ataskaitą.
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Paskutinės pamainos 
inventoriaus ataskaita
MMM DD, YYYY HH:MM XM
ALL FUNCTIONS NORMAL

Paspauskite Function, kol ekrane bus rodoma:
LAST SHIFT INVENTORY
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Paspauskite Step, kad pasirinktumėte pamainą
ir rodytumėte inventoriaus duomenis.
Paspauskite Tank, kad pasirinktumėte kitą baką.
Paspauskite Print, kad spausdintumėte ataskaitą.

Inventoriaus pridėjimo ataskaita

MMM DD, YYYY HH:MM XM
ALL FUNCTIONS NORMAL

Vieną kartą paspauskite Function ir Step,
kol pamatysite įpylimo pranešimą (paskutinio
pristatymo kiekį):
T1: REGULAR UNLEADED
DELIVERY = 2958 GALS

Paspauskite Tank, kad pasirinktumėte kitą baką.
Paspauskite Print, kad spausdintumėte rodomo
bako įpylimo ataskaitą.
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Įpilamo tūrio bilieto įvedimas (TLS-350R su BIR/VA parinktimi)
Naudodami įpylimo techninės priežiūros funkciją, jei ji įgalinta įjungus sąrankos režimą, galite redaguoti, peržiūrėti ir spausdinti informaciją
apie pristatymų bilietus (visas instrukcijas ir spausdinimo parinktis rasite naudojimo vadovo skyriuje „Įpylimo techninė priežiūra“).
MMM DD, YYYY HH:MM XM
ALL FUNCTIONS NORMAL

Paspauskite Function, kol ekrane bus rodoma:
DELIVERY MAINTENANCE
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Paspauskite Step, kol ekrane bus rodoma:
SELECT: EDIT/VIEW
T1: (product)

Paspauskite Tank, kol ekrane bus matomas norimas produktas. Jeigu reikia, paspauskite Step, kol bus rodoma įpylimo data / laikas.
Paspauskite Print, kad spausdintumėte to įpylimo bilietą (atkreipkite dėmesį, kad spausdinto bilieto tūris lygus 0). Paspauskite Change,
tada skaičių klavišais įveskite biliete nurodytą įpiltą tūrį. Paspauskite Enter, kad patvirtintumėte pasirinkimą. Paspauskite Backup,
Step ir Print, kad spausdintumėte pataisytos ataskaitos kopiją.
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Magnet. rinktuvės jutiklio nuotėkio
patikros rezultatai
Kai įjungtas veikimo režimas, paspauskite Function, kol ekrane
bus rodoma:
MAG SUMP LK TEST RESULTS
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Paspauskite Step, kad būtų rodomas pranešimas:
s1: MM-DD-YY
HH:MM XM
LAST PASSED TEST

Paspauskite Print, kad spausdintumėte paskutinius sėkmingos
magnetinio alyvos rinktuvės jutiklio nuotėkio patikros rezultatus.
Paspauskite Step, kad būtų rodomas pranešimas:
s1: SUMP 1
PRESS PRINT FOR HISTORY

Paspauskite Print, kad būtų spausdinama šio jutiklio nuotėkio
tikrinimo istorija, kurioje nurodomi paskutinio patikrinimo
rezultatai ir paskutinis kiekvienų metų sėkmingas patikrinimas,
įtraukiant iki 10 pastarųjų metų laikotarpį (jei taikoma).

Išmaniojo jutiklio būsena
Išmaniojo jutiklio būsenoje pateikiama prie išmaniojo 
jutiklio / preso arba išmaniojo jutiklio modulio prijungtų
išmaniųjų jutiklių būsena ir nurodoma, ar yra pavojaus
signalo sąlyga. Norėdami pasirinkti išmaniojo jutiklio
būseną, paspauskite Function, kol bus rodomas
pranešimas:
SMART SENSOR STATUS
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Norėdami spausdinti visą išmaniojo jutiklio būsenos
ataskaitą, paspauskite Print. Norėdami peržiūrėti tam
tikro jutiklio išmaniojo jutiklio būseną, paspauskite Step,
kad būtų rodomas pranešimas:
s#: (Location)
(Status Indicator)

Jei jutiklis veikia tinkamai ir nėra pavojaus signalo sąlygų,
sistemoje rodomas pranešimas SENSOR NORMAL.
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Įspėjimai ir pavojaus signalai
TLS pultas nuolat stebi savo zondus ir jutiklius, kad neatsirastų
įspėjimų ir pavojaus signalo sąlygų, pavyzdžiui, degalų nuotėkių,
itin žemų ar itin aukštų degalų lygių ir įrangos problemų.
Kai įjungtas veikimo režimas ir nėra aktyvios įspėjimo arba pavojaus
signalo sąlygos, sistemoje rodomas pranešimas ALL FUNCTIONS
NORMAL.
Jei atsiranda įspėjimo arba pavojaus signalo sąlyga, sistemoje
rodomas pavojaus signalo tipas ir jo vieta, bako, įvesties arba jutiklio
numeris.
Sistema išspausdina pavojaus signalo ataskaitą, kurioje nurodomas
įspėjimo arba pavojaus signalo tipas, vieta bei data ir laikas, kada
atsirado įspėjimo arba pavojaus signalo sąlyga.
Jei yra daugiau negu vienas pavojaus signalas arba įspėjimas,
pulte pranešimai bus rodomi pakaitomis.
ĮSPĖJIMAI
Jie nurodo, kad nepavyks išvengti bako pavojaus signalo arba kad
įvyko sistemos triktis.
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PAVOJAUS SIGNALAI
Pavojaus signalai nurodo potencialiai pavojingą situaciją.
ĮSPĖJIMAS. NEIGNORUOKITE PAVOJAUS SIGNALŲ! Žinokite
savo įstaigoje taikomas atsako procedūras.
Visų įspėjimų ir pavojaus signalų išjungimas
Norėdami nutildyti pavojaus signalą, paspauskite 
raudoną klavišą ALARM/TEST.

ALARM
TEST

Priekinio pulto įspėjimo ir pavojaus signalų šviesų išjungti negalima,
kol bus ištaisyta sąlygos priežastis.
Įspėjimo ir pavojaus signalo ekrano rodiniai taip pat bus rodomi,
kol bus ištaisyta sąlygos priežastis.
PLLD / WPLLD pavojaus signalo informacija
Informacijos apie PLLD / WPLLD linijos nuotėkio aptikimo pavojaus
signalus rasite toliau nurodytuose vadovuose.
• PLLD / WPLLD pavojaus signalo greitosios pagalbos vadovas 
(P/N 577013-727)
• TLS-350 / TLS-350R naudojimo vadovas (P/N 576013-610)

Bako įspėjimo ir pavojaus signalo lygiai
Tipiškas Šiaurės Amerikos bakas
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Tipiškas Europos bakas
Tarpinis jutiklis / antraštės bakas

Visas tūris

Visas tūris

Maks. (etiketės) tūrio riba
Aukšto lygio riba
Neperpilkite už ribos

Tiekimo riba
Žemo lygio riba
Aukšta vandens riba
Vandens įspėjimo riba
Žiedinė (tarpinė) sritis

SAUGI DARBINĖ TALPA
Maksimalus gaminio pavojaus
signalo lygis („etiketės“ tūris)

Perpylimo už ribos pavojaus signalo lygis
Aukštas produkto pavojaus signalo lygis

Degalų
nusiurbimo
lygis

Įspėjimo apie reikiamą pristatymą lygis
Žemas gaminio pavojaus signalo lygis
Aukštas vandens pavojaus signalo lygis
Aukštas vandens įspėjimo lygis
Žiedinė (tarpinė) sritis

Bako pavojaus signalai
MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: HIGH WATER WARNING
(mirksinti geltona lemputė)
ALARM
TEST

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: INVALID FUEL LEVEL
(mirksinti geltona lemputė)
ALARM
TEST

PRIEŽASTIS
Bake susirenkantis vanduo viršija
vandens įspėjimo lygį.
VEIKSMAS
Uždarykite visus prie šio bako
prijungtus siurblius. Atlikę savo
įstaigoje taikomas procedūras
kreipkitės į techninės priežiūros
tarnybą.
PRIEŽASTIS
Degalų ir vandens lygio zondo plūdės
yra per arti viena kitos, nes bake
trūksta degalų.
VEIKSMAS
Suorganizuokite pylimą.
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MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: DELIVERY NEEDED
(mirksinti geltona lemputė)

PRIEŽASTIS
Degalų lygis bake yra žemiau pildyti
reikiamo lygio.
VEIKSMAS
Suorganizuokite pylimą.

ALARM
TEST

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: TANK TEST ACTIVE
(mirksinti geltona lemputė)
ALARM
TEST

PRIEŽASTIS
Jei įjungta, sistema rodys šį
pranešimą, kai bus atliekamas
bako tikrinimas.
VEIKSMAS
Negalima pilti į tikrinamą baką
arba iš jo išlieti.

Bako pavojaus signalai (tęsinys)
MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: OVERFILL ALARM
(mirksinti raudona lemputė)

PRIEŽASTIS
Pilant degalų lygis bake viršija
perpildymo lygį.
VEIKSMAS
Nedelsdami nutraukite pylimą!

ALARM
TEST

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: LOW PRODUCT ALARM
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST
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MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: LEAK ALARM
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

PRIEŽASTIS
Degalų lygis bake nukrito žemiau nei
apatinis produkto pavojaus signalo
lygis.
VEIKSMAS
Suorganizuokite pylimą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: HIGH WATER ALARM
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

PRIEŽASTIS
Atliekant bako nuotėkio patikrą
degalų nuotėkis viršijo iš anksto
suprogramuotą ribą. Tai reiškia,
kad galimas nuotėkis.
VEIKSMAS
Atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.
PRIEŽASTIS
Bako apačioje esantis vanduo viršijo
aukšto vandens lygio pavojaus
signalo lygį.
VEIKSMAS
Uždarykite visus prie šio bako
prijungtus siurblius. Atlikę savo
įstaigoje taikomas procedūras
kreipkitės į techninės priežiūros
tarnybą.

Bako pavojaus signalai (tęsinys)
MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: SUDDEN LOSS ALARM
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

PRIEŽASTIS
Atliekant nuotėkio patikrą bako degalų
nuotėkis viršijo iš anksto nustatytą
ribą. Tai reiškia, kad galimas nuotėkis,
gali būti išlieti arba kitaip netinkamai
prarasti degalai.
VEIKSMAS
Patikrinkite, ar tikrinant degalai
neišsiliejo iš bako. Atlikę savo įstaigoje
taikomas procedūras kreipkitės
į techninės priežiūros tarnybą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: HIGH PRODUCT ALARM
(mirksinti geltona lemputė)
ALARM
TEST

PRIEŽASTIS
Kuro lygis bake viršijo viršutinę
pavojaus signalo ribą.
VEIKSMAS
Nedelsdami nutraukite pylimą!
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MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: MAX PRODUCT ALARM
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: PROBE OUT ALARM
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

PRIEŽASTIS
Degalų lygis bake viršijo saugaus
darbo talpą.
VEIKSMAS
Nedelsdami nutraukite pylimą!

PRIEŽASTIS
Iškilo bako jutiklinio zondo triktis.
VEIKSMAS
Atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.

Bako pavojaus signalai (tęsinys)
MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: PER TST NEEDED ALM
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: PERIODIC TEST FAIL
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

PRIEŽASTIS
Periodinės bako nuotėkio patikros
nepavyko sėkmingai atlikti per
iš anksto nustatytą laikotarpį.
VEIKSMAS
Planuoti 0,2 gal./val. (0,76 l/val.)
patikrą.
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MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: ANN TST NEEDED ALM
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

PRIEŽASTIS
Bako nuotėkio periodinės (0,2 gal./val.
[0,76 l/val.]) patikros atlikti nepavyko.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
T1: ANNUAL TEST FAIL

VEIKSMAS
Dar kartą atlikite bako nuotėkio patikrą.
Jei antrosios patikros atlikti nepavyksta,
atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.

(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

PRIEŽASTIS
Metinės bako nuotėkio patikros
nepavyko sėkmingai atlikti per
iš anksto nustatytą laikotarpį.
VEIKSMAS
Planuoti 0,1 gal./val. (0,38 l/val.)
patikrą.

PRIEŽASTIS
Bako nuotėkio metinės 
(0,1 gal./val. [0,38 l/val.])
patikros atlikti nepavyko.
VEIKSMAS
Dar kartą atlikite bako nuotėkio patikrą. Jei antrosios patikros atlikti
nepavyksta, atlikę savo įstaigoje
taikomas procedūras kreipkitės
į techninės priežiūros tarnybą.

Valandinio suderinimo stebėjimo (HRM) pavojaus signalai – tik tarptautiniai
DD-MM-YY HH:MM XM
T1: RECON WARNING
(mirksinti geltona lemputė)
ALARM
TEST

DD-MM-YY HH:MM XM
T1: RECON ALARM
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

PRIEŽASTIS
Skirtumas tarp išlietų degalų tūrio ir iš bako
įsiurbto degalų tūrio viršijo suderinimo įspėjimo
ribinę vertę.
VEIKSMAS
Nustatykite pavojaus signalo priežastį ir atlikite
„wetstock“ nuokrypiams skirtą vietos procedūrą.

PRIEŽASTIS
Skirtumas tarp išlietų degalų tūrio ir iš bako
išsiurbto degalų tūrio viršijo suderinimo
pavojaus signalo ribinę vertę.
VEIKSMAS
Nustatykite pavojaus signalo priežastį ir atlikite
„wetstock“ nuokrypiams skirtą vietos procedūrą.

PASTABA.
Jeigu tikrinant ar taisant siurblį bus išliejami ir
vėliau į baką grąžinami degalai, bus pateiktas
suderinimo įspėjimo arba pavojaus signalas.
Prieš atlikdami „wetstock“ nuokrypio
procedūras patikrinkite, ar nėra šios ar
panašios priežasties. Dėl šios priežasties
atsiradę suderinimo įspėjimai ar pavojaus
signalai bus panaikinti.
Taip pat žr. skyrių „Valandinis suderinimo
stebėjimas“ (4 psl.).
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Dviejų plūdžių diskriminaciniai jutiklių pavojaus signalai
MMM DD, YYYY HH:MM XM
L1: FUEL ALARM
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

MMM DD, YYYY HH:MM XM
L1: HIGH LIQUID ALARM
(mirksinti geltona lemputė)
ALARM
TEST

PRIEŽASTIS
Nurodytoje vietoje esantis jutiklis
aptiko degalų garų arba skysčių.
VEIKSMAS
Nustatykite pavojaus signalo priežastį
ir imkitės reikiamų veiksmų.

PRIEŽASTIS
Nurodytoje vietoje esantis jutiklis aptiko
bent 8 col. (20,3 cm) ne
angliavandenilio skysčio.
VEIKSMAS
Atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
L1: LIQUID ALARM
(mirksinti geltona lemputė)
ALARM
TEST

MMM DD, YYYY HH:MM XM
L1: SENSOR OUT ALARM
MMM DD, YYYY HH:MM XM
L1: SHORT ALARM
(mirksinti geltona lemputė)
ALARM
TEST
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PRIEŽASTIS
Nurodytoje vietoje esantis jutiklis
aptiko bent 1 col. (25 mm) ne
angliavandenilio skysčio.
VEIKSMAS
Atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.
PRIEŽASTIS
Nurodytoje vietoje esantis jutiklis
atjungtas arba neveikia.
VEIKSMAS
Atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.

Požeminio vandens jutiklio pavojaus signalai
MMM DD, YYYY HH:MM XM
G1: FUEL ALARM
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

MMM DD, YYYY HH:MM XM
G1: SENSOR OUT ALARM
(mirksinti geltona lemputė)
ALARM
TEST

PRIEŽASTIS
Naudojant požeminio vandens jutiklį
aptikta degalų.
VEIKSMAS
Nustatykite pavojaus signalo priežastį
ir imkitės reikiamų veiksmų.

PRIEŽASTIS
Nurodytoje vietoje esantis požeminio
vandens jutiklis neveikia.
VEIKSMAS
Atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
G1: WATER ALARM
(mirksinti geltona lemputė)
ALARM
TEST

MMM DD, YYYY HH:MM XM
G1: SHORT ALARM
(mirksinti geltona lemputė)
ALARM
TEST
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PRIEŽASTIS
Vandens lygis nurodytame stebėjimo
šulinyje yra žemiau požeminio
vandens jutiklio (tai gali įvykti
esant didelei sausrai).
VEIKSMAS
Jei problema išlieka, atlikę savo
įstaigoje taikomas procedūras
kreipkitės į techninės priežiūros
tarnybą.
PRIEŽASTIS
Nurodytoje vietoje esantis požeminio
vandens jutiklis neveikia.
VEIKSMAS
Atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.

Skysčio jutiklio pavojaus signalai
MMM DD, YYYY HH:MM XM
L1: FUEL ALARM
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

MMM DD, YYYY HH:MM XM
L1: SENSOR OUT ALARM
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

PRIEŽASTIS
Jutiklis aptiko, kad stebimoje alyvos
rinktuvėje yra skysčio.
VEIKSMAS
Nustatykite pavojaus signalo priežastį
ir imkitės reikiamų veiksmų.

PRIEŽASTIS
Rinktuvės jutiklis atjungtas arba
sugedęs.
VEIKSMAS
Atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.
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MMM DD, YYYY HH:MM XM
L1: INTERSTITIAL ALARM
(mirksinti raudona lemputė)

PRIEŽASTIS
Bako tarpusienio monitorius aptiko,
kad pakito tarpusienio skysčio lygis;
galimas degalų nuotėkis.
VEIKSMAS
Atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.

ALARM
TEST

TIK NAUDOJANT TARPTAUTINIU MASTU
DD-MM-YY HH:MM:SS
L1: INTERCEPTOR ALARM

PRIEŽASTIS
Drenažo gaudyklėje įmontuotas jutiklis
aptiko degalų.

(mirksinti raudona lemputė)

VEIKSMAS
Atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.
Atkreipkite dėmesį, kad gaudyklės
jutikliai taip pat įspėja apie aukštą
ir žemą skysčio lygį gaudyklėje.

ALARM
TEST

Magnetinių jutiklių pavojaus signalai
MMM DD, YYYY HH:MM XM
s1: FUEL ALARM
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

MMM DD, YYYY HH:MM XM
s1: WATER ALARM
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

PRIEŽASTIS
Stebimas parametras viršijo iš anksto
nustatytą ribinę vertę.
VEIKSMAS
Atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.

PRIEŽASTIS
Stebimas parametras viršijo iš anksto
nustatytą ribinę vertę.
VEIKSMAS
Atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.
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MMM DD, YYYY HH:MM XM
s1: COMMUNICATION ALARM
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

PRIEŽASTIS
Aparatūros triktis – jutiklio arba
prie pulto prijungiančių laidų.
VEIKSMAS
Atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.

Siurblio relės stebėjimo priemonės
pavojaus signalas
PRIEŽASTIS
Siurblys veikia toliau, kai buvo
nurodyta sustabdyti, arba siurblys
(mirksinti raudona lemputė) nesustodamas veikia ilgesnį
laikotarpį, negu nurodyta.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
r1: PUMP RELAY ALARM

ALARM
TEST

VEIKSMAS
Atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.

PLLD / WPLLD linijos nuotėkio aptikimo pavojaus signalai
MMM DD, YYYY HH:MM XM
Q1: GROSS LINE FAIL
MMM DD, YYYY HH:MM XM
W1: GROSS LINE FAIL
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

MMM DD, YYYY HH:MM XM
Q1: PERIOD LINE FAIL
MMM DD, YYYY HH:MM XM
W1: PERIOD LINE FAIL
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

PRIEŽASTIS
Nepavyko patikrinti 3 gal./val. (11,3 l/val.)
linijos. Išliejimas sustabdomas,
jeigu užprogramuota tai padaryti,
kol pavojaus signalas aktyvus.
VEIKSMAS
Žr. W/PLLD pavojaus signalo greitos
pagalbos vadovą ir slėgio linijos
nuotėkio diagnost. (diagnostikos
režimas).
PRIEŽASTIS
Nepavyko atlikti 0,2 gal./val. (0,76 l/val.)
patikros. Pylimas sustabdomas, jeigu
užprogramuota tai padaryti.
VEIKSMAS
Žr. W/PLLD pavojaus signalo greitos
pagalbos vadovą ir slėgio linijos
nuotėkio diagnost. (diagnostikos
režimas).

MMM DD, YYYY HH:MM XM
Q1: ANNUAL LINE FAIL
MMM DD, YYYY HH:MM XM
W1: ANNUAL LINE FAIL
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

MMM DD, YYYY HH:MM XM
Q1: SHUTDOWN ALARM
MMM DD, YYYY HH:MM XM
W1: SHUTDOWN ALARM
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST
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PRIEŽASTIS
Nepavyko atlikti 0,1 gal./val.
(0,38 l/val.) patikros. Pylimas
sustabdomas, jeigu
užprogramuota tai padaryti.
VEIKSMAS
Žr. W/PLLD pavojaus signalo
greitos pagalbos vadovą ir
slėgio linijos nuotėkio diagnost.
(diagnostikos režimas).
PRIEŽASTIS
Sistema išjungia liniją, nes
nepavyko patikrinti linijos nuotėkio
arba aktyvus liniją išjungti priskirtas
pavojaus signalas.
VEIKSMAS
Identifikuokite pažeidimo pavojaus
signalą ir atlikite korekcinį veiksmą,
nurodytą vadovo Nr. 576013-610
skyriuje „Trikčių šalinimas“.

Vakuumo jutiklio pavojaus signalai
MMM DD, YYYY HH:MM XM
s1: VACUUM WARNING
(mirksinti geltona lemputė)
ALARM
TEST

MMM DD, YYYY HH:MM XM
s1: NO VACUUM ALARM
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

PRIEŽASTIS
Gali būti nuotėkis stebimoje tarpusienio
ertmėje. Yra tikimybė, kad ateityje
bus paskelbtas pavojaus signalas
„Nėra vakuumo“.
VEIKSMAS
Raskite ir sutaisykite vakuumo nuotėkį,
tada atlikite vakuumo jutiklio rankinę
patikrą (diagnostikos režimas).
PRIEŽASTIS
Tarpusienio ertmėje nėra vakuumo.
VEIKSMAS
Raskite ir sutaisykite vakuumo nuotėkį,
tada atlikite vakuumo jutiklio rankinę
patikrą (diagnostikos režimas).
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MMM DD, YYYY HH:MM XM
s1: COMMUNICATION ALARM

PRIEŽASTIS
Aparatūros triktis – jutiklio arba
prie pulto prijungiančių laidų.

(mirksinti raudona lemputė) VEIKSMAS
ALARM
TEST

Atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.

Garų jutiklio pavojaus signalai
MMM DD, YYYY HH:MM XM
V1: FUEL ALARM

PRIEŽASTIS
Garų jutiklis stebėjimo šulinyje aptiko
degalų garų.

(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

MMM DD, YYYY HH:MM XM
V1: SENSOR OUT ALARM
(mirksinti geltona lemputė)
ALARM
TEST
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MMM DD, YYYY HH:MM XM
V1: WATER ALARM

PRIEŽASTIS
Garų jutiklis yra įmerktas į vandenį
ir neveiks.

VEIKSMAS
Nustatykite pavojaus signalo priežastį
ir imkitės reikiamų veiksmų.

(mirksinti geltona lemputė)

VEIKSMAS
Atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.

PRIEŽASTIS
Garų jutiklis atjungtas arba neveikia.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
V1: SHORT ALARM

VEIKSMAS
Atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.

(mirksinti geltona lemputė)

ALARM
TEST

ALARM
TEST

PRIEŽASTIS
Garų jutiklis yra sugedęs.
VEIKSMAS
Atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.

Sistemos būsenos pranešimai
MMM DD, YYYY HH:MM XM
PAPER OUT
(mirksinti geltona lemputė)
ALARM
TEST

MMM DD, YYYY HH:MM XM
PRINTER ERROR
(mirksinti geltona lemputė)
ALARM
TEST

PRIEŽASTIS
Popieriaus ritinys yra tuščias.
VEIKSMAS
Pakeiskite popierių (žr. skyrių
Spausdintuvo popieriaus keitimas).

PRIEŽASTIS
Nuleistas spausdintuvo atpalaidavimo
svertas arba spausdintuvas neveikia.
VEIKSMAS
Patikrinkite, ar popieriaus tiekimo
svertas yra pakeltas, ir, jei reikia, atlikę
savo įstaigoje taikomas procedūras
kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.
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MMM DD, YYYY HH:MM XM
BATTERY OFF
(mirksinti raudona lemputė)
ALARM
TEST

PRIEŽASTIS
Sistemos atsarginio akumuliatoriaus
triktis.
VEIKSMAS
Neišjunkite sistemos maitinimo.
Atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.

MMM DD, YYYY HH:MM XM
SETUP DATA WARNING

PRIEŽASTIS
Įvyko sistemos klaida.

(mirksinti geltona lemputė)

VEIKSMAS
Atlikę savo įstaigoje taikomas
procedūras kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą.

ALARM
TEST

Bako nuotėkio patikros pradžia
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Paspauskite Function, kol ekrane bus rodoma:
START IN-TANK LEAK TEST
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Norėdami patikrinti atskirus bakus, paspauskite Step, Change, Enter ir Step. Norėdami
patikrinti visus bakus, dukart paspauskite Step ir ekrane bus rodoma:
TEST CONTROL: ALL TANKS
TIMED DURATION

Norėdami nutraukti tikrinimą rankiniu būdu, paspauskite Change, Enter ir Step; arba,
norėdami nustatyti tikrinimo trukmę, paspauskite Step. Pasirinkite tikrinimo tikslumą, pvz.,
0,2 gal./val. (0,76 l/val.) arba 0,1 gal./val. (0,38 l/val.). Norėdami pakeisti nuostatą, paspauskite
Change ir Enter. Norėdami tęsti, paspauskite Step. Įveskite tikrinimo trukmę valandomis,
paspauskite Enter ir Step. Ekrane rodoma:
START LEAK TEST TANKS
PRESS <ENTER>

Paspauskite Enter, kad pradėtumėte tikrinti. Atskiriems bakams paspauskite Tank,
kad pereitumėte į kitą baką.

• Nepradėkite bako nuotėkio tikrinimo,
jeigu į tikrintiną baką per pastarąsias
8 valandas buvo atliktas įpylimas.
Dėl to tikrinimas bus klaidingas.
• Kai pilama į baką, kuris buvo patikrintas,
tikrinimas bus klaidingas.
• Išliejus iš tikrinamo bako bus pateiktas
staigaus netekimo pavojaus signalas.

Bako nuotėkio tikrinimo sustabdymas
Paspauskite Function, kol ekrane bus rodoma:
STOP IN-TANK LEAK TEST
PRESS <STEP> TO CONTINUE

VIENO BAKO TIKRINIMO SUSTABDYMAS
Paspauskite Step, Change, Enter ir Step. Ekrane rodoma:
STOP LEAK TEST: TANK X
PRESS <ENTER>

Atskiriems bakams paspauskite Tank, kad pasirinktumėte
norimą baką.

Paspauskite Enter, kad sustabdytumėte tikrinimą. Sistema
patvirtina tikrinimo pabaigą, kai parodoma:
LEAK TEST NOT ACTIVE
PRESS <FUNCTION> TO CONT.
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VISŲ BAKŲ TIKRINIMO SUSTABDYMAS
Dukart paspauskite Step. Ekrane rodoma:
STOP LEAK TEST: ALL TANKS
PRESS <ENTER>

Paspauskite Enter, kad sustabdytumėte tikrinimą.
Sistema patvirtina tikrinimo pabaigą, kai parodoma:
LEAK TEST NOT ACTIVE
PRESS <FUNCTION> TO CONT.

Tylos laikotarpio nuotėkio aptikimo tikrinimas – tarptautinė funkcija
Tylos laikotarpio nuotėkio aptikimo (QPLD) tikrinimas yra
unikali sistemos funkcija, kuria naudojantis TLS-350R
automatiškai atlieka statinį nuotėkio aptikimo tikrinimą,
kai pajaučiama, kad iš bako nesiurbiami ir į jį netiekiami
degalai.
Pajutus, kad vieną valandą bakas buvo neaktyvus, 
TLS-350R įjungiamas QPLD režimas. Kad TLS-350R
būtų atliktas patikrinimas, turi praeiti dar keturių valandų
tylos laikotarpis. Baigus tikrinimą rezultatai įrašomi
į sistemos atmintį. Jei per keturias valandas iš bako
išsiurbiami arba į baką tiekiami degalai, tikrinimas
sustabdomas ir tikrinimo rezultatai neįrašomi.
Norint atlikti tylos laikotarpio nuotėkio aptikimo
tikrinimą reikalingas bent penkių valandų tylos
laikotarpis.

Nustatytu laiku ryte atlikus QPLD tikrinimą spausdinama
nuotėkio tikrinimo ataskaita.
MĖNESINĖ NUOTĖKIO PATIKROS ATASKAITA
Pirmą kiekvieno mėnesio dieną automatiškai sukuriama
tylos laikotarpio nuotėkio aptikimo tikrinimo ataskaita.
Jei per mėnesį atlikta daugiau nei viena QPLD patikra,
spausdinami tik naudojant didžiausią bako tūrį atlikto
tikrinimo rezultatai.
Jeigu TLS-350R negalėjo atlikti QPLD patikros,
spausdinamas pranešimas „Nėra duomenų“.
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Aukšto slėgio linijos nuotėkio aptikimo tyrimai (PLLD parinktis)
TIKRINIMO PRADŽIA
Kai įjungtas veikimo režimas, paspauskite Function, kol ekrane
bus rodoma:
START LINE PRESSURE TEST
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Paspauskite Step ir ekrane bus rodoma:
SELECT LINE
ALL LINES

Paspauskite Step, kad priimtumėte visas linijas. Norėdami pasirinkti
vieną liniją, paspauskite Change, kol pamatysite norimą liniją, tada
paspauskite Enter ir Step. Rodomas toliau pateikiamas ekrano
rodinys.
SELECT TEST TYPE
3.0 GPH

Šis veiksmas leidžia pasirinkti 0,1, 0,2 arba 3,0 gal./val.
(0,38, 0,76, 11,3 l/val.) linijos nuotėkio tikrinimą, kuris bus
paleistas pasirinktoje (-se) linijoje (-se). Jeigu pulte nėra 0,2 arba
0,1 gal./val. tikrinimo parinkčių, šių pasirinkimų nematysite.

Norėdami pasirinkti 3,0 gal./val. tikrinimą, paspauskite Step,
arba, jeigu norite pasirinkti 0,2 arba 0,1 gal./val. tikrinimą,
paspauskite Change, tada paspauskite Enter.
Norėdami pasirinkti 3,0 gal./val. tikrinimą, paspauskite Step.
Ekrane rodoma:
3.0 GPH
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Norėdami paleisti pasirinktą tikrinimą, paspauskite Step. Sistema
rodo pranešimą (šiame visoms linijoms skirtame pavyzdyje):
START LINE TEST: ALL LINE
PRESS <ENTER>

Paspauskite Enter, kad pradėtumėte tikrinimą. Sistema rodo:
Q#: RUNNING PUMP
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite Step.
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PLLD TIKRINIMO SUSTABDYMAS

VISŲ PLLD TIKRINIMO REZULTATŲ SPAUSDINIMAS

Kai įjungtas veikimo režimas, paspauskite Function,
kol pamatysite pranešimą:

Kai įjungtas veikimo režimas, paspauskite Function,
kol pamatysite toliau pateiktą ekrano rodinį, tada
paspauskite Print:

STOP LINE PRESSURE TEST
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Paspauskite Step. Ekrane rodoma:
SELECT LINE
ALL LINES

Paspauskite Enter, kad sustabdytumėte tikrinimą visose linijose,
arba paspauskite Change ir ekrane bus rodoma:
STOP LINE TEST: LINE (#)
PRESS <ENTER>

Paspauskite Enter, kad sustabdytumėte tikrinimą rodomoje linijoje,
arba paspauskite Change, kol pamatysite norimą pasirinkti liniją,
tada paspauskite Enter. Sistema sustabdo tikrinimą ir rodomas
būsenos pranešimas:
Q#: TEST ABORTED
PRESS <STEP> TO CONTINUE

PRESSURE LINE RESULTS
PRESS <STEP> TO CONTINUE
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Belaidžiai slėgio linijos nuotėkio aptikimo tyrimai (WPLLD parinktis)
PASTABA. WPLLD galima naudoti tik su UL patvirtintais pultais.

WPLLD TIKRINIMO PRADŽIA
Kai įjungtas veikimo režimas, paspauskite Function, kol ekrane
bus rodoma:
START LINE PRESSURE TEST
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Paspauskite Step ir ekrane bus rodoma:
SELECT LINE
ALL LINES

Paspauskite Step, kad priimtumėte visas linijas. Norėdami pasirinkti
vieną liniją, paspauskite Change, kol pamatysite norimą liniją, tada
paspauskite Enter ir Step. Ekrane rodoma:
SELECT TEST TYPE
3.0 GPH

Šis veiksmas leidžia pasirinkti 0,1, 0,2 arba 3,0 gal./val.
(0,38, 0,76, 11,3 l/val.) linijos nuotėkio tikrinimą, kuris bus
paleistas pasirinktoje (-se) linijoje (-se). Jeigu pulte nėra 0,2 arba
0,1 gal./val. tikrinimo parinkčių, šių pasirinkimų nematysite.

Norėdami pasirinkti 3,0 gal./val. tikrinimą, paspauskite Step
arba, jeigu norite pasirinkti 0,2 arba 0,1 gal./val. tikrinimą,
paspauskite Change, tada paspauskite Enter.
Norėdami pasirinkti 3,0 gal./val. tikrinimą, paspauskite Step.
Ekrane rodoma:
3.0 GPH
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Norėdami paleisti pasirinktą tikrinimą, paspauskite Step.
Sistema rodo pranešimą (šiame visoms linijoms skirtame
pavyzdyje):
START LINE TEST: ALL LINE
PRESS <ENTER>

Paspauskite Enter, kad pradėtumėte tikrinimą. Ekrane rodoma:
W#: TEST PENDING
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite Step.
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WPLLD TIKRINIMO SUSTABDYMAS

VISŲ WPLLD TIKRINIMŲ REZULTATŲ SPAUSDINIMAS

Kai įjungtas veikimo režimas, paspauskite Function,
kol pamatysite pranešimą:

Kai įjungtas veikimo režimas, paspauskite Function,
kol pamatysite toliau pateikiamą ekrano rodinį,
tada paspauskite Print:

STOP WPLLD LINE TEST
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Paspauskite Step. Ekrane rodoma:
SELECT LINE
ALL LINES

Paspauskite Enter, kad sustabdytumėte tikrinimą visose linijose,
arba paspauskite Change ir ekrane bus rodoma:
STOP LINE TEST: LINE (#)
PRESS <ENTER>

Paspauskite Enter, kad sustabdytumėte tikrinimą rodomoje linijoje,
arba paspauskite Change, kol pamatysite norimą pasirinkti liniją,
tada paspauskite Enter. Sistema sustabdo tikrinimą ir rodomas
būsenos pranešimas:
W#: TEST ABORTED
PRESS <STEP> TO CONTINUE

WPLLD LINE RESULTS
PRESS <STEP> TO CONTINUE
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Sistemos datos nustatymas
Paspauskite Mode, kol ekrane bus rodoma:
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SETUP MODE
PRESS <FUNCTION> TO CONT.

Paspauskite Function. Jei sistemoje naudojamas saugos kodas, jūsų bus paprašyta įvesti šešių skaitmenų kodą:
Įveskite kodą naudodami tekstinius klavišus ir paspauskite Enter. Ekrane rodoma:

Keturis kartus paspauskite Step, kad būtų rodoma data:

SETUP MODE
ENTER PASSCODE:

SYSTEM SETUP
PRESS <STEP> TO CONTINUE

SET MONTH DAY YEAR
DATE: 01/20/2009

Jeigu data teisinga, paspauskite Step, jeigu neteisinga, paspauskite Change ir įveskite teisingą datą. (Atkreipkite dėmesį, kad pirmiausia turite
įvesti mėnesį.)
Paspauskite Enter ir bus rodoma nauja data:

DATE: 01/29/2009
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Sistemos laiko nustatymas
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Jeigu data teisinga, paspauskite Step.
Ekrane rodoma:

SET TIME
TIME: 8:24 AM

Jeigu laikas teisingas, dukart paspauskite Mode, kad grįžtumėte į veikimo režimą.
Norėdami pakeisti laiką, paspauskite Change ir įveskite teisingą laiką. Pasirinkite AM arba PM, naudodami rodyklių klavišus.
Paspauskite Enter, kad patvirtintumėte laiką. Ekrane rodoma:

TIME: 1:24 PM
PRESS <STEP> TO CONTINUE

Jeigu laikas teisingas, paspauskite Mode, kad grįžtumėte į veikimo režimą.

Spausdintuvo popieriaus keitimas
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Popieriaus ritinį reikia pakeisti,
kai spaudiniuose matoma
raudona juostelė.
4 ritinių spausdintuvo
popieriaus pakuotę (gaminio
numeris 514100-210) galima
įsigyti iš paslaugų rangovo.

1
2
3
4
5

6

Pakelkite spausdintuvo
dangtį (1) ir nuleiskite
popieriaus padavimo
atpalaidavimo svirtį (6) žemyn.
Suraskite popieriaus ritinį (3) ir
popieriaus tiekimo orientyrą (4).
Jei naudojama priimamoji
ritė (2), ištraukite ritę su
spausdintomis ataskaitomis ir
nuplėškite popierių, esantį prie
spausdintuvo tiekimo volelio (5).

Ištraukite priimamąją ritę (2)
ir atskirkite dvi jos puses
traukdami jas į šonus. Išimkite
spausdintas ataskaitas,
bet neišmeskite jų, nes jų
gali prireikti vėliau.

8

2
7

Ištraukite seną popieriaus
ritinį (3) ir visą kitą likusį
popierių.
Nuimkite ritinio veleną (7) ir
įspauskite jį į naują ritinį (8).

9

Stumkite ritinį (8) į apatines
spausdintuvo angas, kai
popieriaus apatinė briauna (9)
nuleista į apačią ir atgal.
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Įkiškite popieriaus apatinę
briauną (9) virš popieriaus
kreipiklio (4) ir žemyn už
popieriaus tiekimo volelio (5).

Jei naudojama priimamoji
ritė (2) įdėkite popieriaus
apatinę briauną (9) tarp dviejų
pusių ir tvirtai jas suspauskite,
kol išgirsite spragtelėjimą.

10
2

2

9

Įstumkite priimamąją ritę (2)
į viršutines angas. Pasukite
ritę prieš laikrodžio rodyklę,
kol pašalinsite visą popieriaus
laisvumą. (Jei priimamoji ritė
nebus naudojama, įdėkite
popieriaus apatinę briauną
per spausdintuvo dangtelio
angą (10).)

4
5
9
6

Pakelkite popieriaus
atlaisvinimo svirtį (6)
ir uždarykite dangtį.

For technical support, sales or
other assistance, please visit:
www.veeder.com

