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1.1 Valikoissa liikkuminen
Kolme painiketta
,
ja
Liiku valikoissa seuraavasti:
Vaihe
1

2

3
4

ohjauspaneelissa mahdollistavat valikoissa liikkumisen.

Toimenpide

Tulos/Kuva

Valitse valikko painikkeella
näkyviin.

tai

. kunnes valittu valikko tulee

Siirry valikkoon painamalla painiketta

Käytä painiketta

tai

Valikon merkkivalo alkaa vilkkua.

.

valikon vierittämiseen.

Poistu valikosta painikkeella
Paina

Valitun valikon merkkivalo palaa.

ja siirry kohtaan [EXIT] (LOPETA).

Valikon merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

.

HUOMAUTUS! Kaikki valikkoluettelot ovat pyöreitä. Jokaisen valikon lopussa on vaihtoehto [EXIT]
(LOPETA). Nopeimmin pääset sinne valitsemalla

yhden kerran valikkoon siirryttyäsi.

1.2 Käyttöoikeustasot
Valvontajärjestelmässä on käytettävissä seuraavat käyttöoikeustasot ja toimenpiteet:
Käyttöoikeustasot

Käytettävissä olevat toimenpiteet

KÄYTTÖOIKEUS

Näytä kaikki käsittelytiedot

KÄYTTÖOIKEUS
*

■
■

KÄYTTÖOIKEUS
**

1

Kommentti

Näytä kaikki käsittelytiedot
Säädä asianmukaiset parametrit (aseta arvo
RH, nollaa h tai kWh jne.)
■
■

Taso 2 on vain erikoistuneelle henkilökunnalle
(pätevä henkilökunta tai Munters Service)
Jos olet vahingossa päässyt tälle tasolle, voit
palata tasolle 1 koodilla 0000.
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1.3 Ohjausjärjestelmän käyttö
Ohjausjärjestelmän asetukset ja laskurit on suojattu luvattomilta muutoksilta käyttämällä kahta
käyttöoikeustasoa. Lisätietoja on myös kohdassa 1.2, Käyttöoikeustasot.
Pääset käyttämään järjestelmää näiden ohjeiden avulla:
Vaihe
1

2

3

4

Toimenpide

Tulos/Kuva

Asetusten muuttamiseen vaaditaan "yhden tähden"
käyttöoikeus. Mene Functions (Toiminnot) -valikkoon, ks.
kohta 1.1, Valikoissa liikkuminen.

Vieritä kohtaan [ACCESS ] painikkeella

Pidä painettuna

Valikon merkkivalo vilkkuu.

.

kunnes [ACCESS ] vaihtuu tekstiin [ACCESS *].

Järjestelmän lukitus on nyt avattu, ja on
mahdollista tehdä uusia asetuksia tai
nollata laskurit.

Korkeampi, PIN-koodilla suojattu, "kahden tähden" käyttöoikeustaso
on olemassa. Jos korkeammalle käyttöoikeustasolle yritetään
päästä kone sammutettuna, näytölle tulee teksti [0 0 0 0].
Paina

neljä kertaa, kunnes [ACCESS *] näkyy jälleen.

HUOMAUTUS! Järjestelmä palaa automaattisesti lukittuun tilaan, kun on kulunut viisi minuuttia ilman
toimintaa.

HUOMAUTUS! Järjestelmä käynnistyy aina lukitussa tilassa virran kytkemisen jälkeen riippumatta
käyttöoikeustasosta ennen sähkökatkosta.

Voit pakottaa järjestelmän lukittuun tilaan näiden ohjeiden avulla:
Vaihe

Toimenpide

Tulos/Kuva

1

Varmista, että yksikkö on sammutettu.

2

Mene "Functions" (Toiminnot) -valikkoon.

3

Siirry kohtaan [ACCESS *]. Katso yleinen ohje kohdasta
1.1, Valikoissa liikkuminen.

4

Käynnistä laite painamalla On/Off-painiketta.

5

Pidä painettuna

QFI-CDCS-A1808

kunnes [ACCESS* ] vaihtuu tekstiin [ACCESS ].

Vihreä valo palaa.
Järjestelmä on nyt lukittu, eikä uusien
asetusten tekeminen tai laskureiden
nollaaminen ole mahdollista.
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1.4 Järjestelmän asetusten muuttaminen
Asetuksia muuttaaksesi tarvitset "yhden tähden" käyttöoikeuden, katso 1.3, Ohjausjärjestelmän käyttö .
Pääset muuttamaan järjestelmän asetuksia näiden ohjeiden avulla:
Vaihe
1
2
3

4

Toimenpide

Tulos/Kuva

Siirry muutettavan parametrin kohdalle painikkeella
Paina

tai

.
Asetus alkaa vilkkua.

.

Muuta arvo valitsemalla

ja

.

Vahvista uusi asetus valitsemalla

Asetus lakkaa vilkkumasta.

.

HUOMAUTUS! Jos uutta asetusta ei vahvisteta 30 sekunnin kuluessa, näyttö palaa vanhaan asetukseen.
HUOMAUTUS! Vain luku -asetuksia ei voi muuttaa. Ne eivät ala vilkkua, jos painiketta

painetaan,

käyttöoikeustasosta riippumatta.

1.5 Kuittaa hälytys
Voit kuitata hälytyksen näiden ohjeiden avulla:
Vaihe
1
2

Toimenpide
Kirjoita hälytysviesti muistiin ennen hälytyksen kuittaamista. Sen
sisältämistä tiedoista voi olla apua vianmäärityksessä.

Näytön tekstiksi vaihtuu
[Rst NO]ja [NO] vilkkuu.

Odota, kunnes ilmankuivain on pysähtynyt.
Paina

3

Tulos/Kuva

.

Vaihda [NO] sanaksi [YES] valitsemalla joko
Vahvista painamalla painiketta

tai

.

Kun hälytys on kuitattu, valikkojärjestelmä palaa alkuasentoonsa.

.

HUOMAUTUS! Jos hälytyksen syy on edelleen olemassa, hälytys voi palata kuittauksen jälkeen, vaikka
ilmankuivain olisi pysähdyksissä.
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