
                                Funkce a nastevení zařízení VYS02.                 9.9.2021
Zařízení se používá se spec. elektrodami k vysoušení zdiva.

Po zapnutí se ozve 2x zvukové znamení a na displeji se zobrazí:

               Ahoj.
     Vysoušeč     I, V, T

 
Po 2 sec. se  na displeji objeví velikost proudu který teče do zdiva.
Na spodním řádku se zobrazuje celkový čas vysoušení.
Tento čas se může vynulovat buď tlačítkem pod displejem ,nebo klávesou 0 na klávesnici.

              058 mA
  0000000h    00m    00s

Pokud je připojen měřič vlhkosti a teploty , budou se na displeji po 5 sec. tyto hodnoty střídat.

  Vlhkost             Teplota
     56,8%              23,5C

Funkce kláves:
F1 – nastavení datumu.
F2 – nastavení času.
F3 – nastavení datumu kdy zařízení vypne.
F4 – nastavení nového hesla.
F5 – listování v záznamech (proud,vlhkost,teplota)
F6 – zobrazí datum a čas.



F1 – nastavení datumu.

           Zadej heselo.
                   ----

                                       Zadej heslo a zmačkni ENTER.

          Zadej datum.
  20xx    m:11     den:13

                                         20xx : rok
                                         m :       měsíc
                                         den : den v měsíci
                                         Zadej dnešní datum a zmačkni ENTER.

F2 – nastavení času.

           Zadej heselo.
                   ----

                                       Zadej heslo a zmačkni ENTER.

          Zadej čas.
  h:16      m:11     sec:13

                                         h : hodina
                                         m :   minuta
                                         sec : vteřina
                                         Zadej soušasný čas a zmačkni ENTER.

F3 – nastavení datumu kdy zařízení přestane pracovat.(pro neplatiče)

           Zadej heselo.
                   ----

                                       Zadej heslo a zmačkni ENTER.

          Zadej STOP.
   20xx    m:11     den:13

                                         20xx : rok  pokud se místo xx napíše 00 – zařízení se nevypne nikdy
                                         m :       měsíc
                                         den : den v měsíci
                                         Zadej soušasný čas a zmačkni ENTER.

F4 – nastavení nového hesla.

           Zadej heselo.
                   ----

                                       Zadej staré heslo a zmačkni ENTER.

       Zadej nové heslo.
                 ----

                                        Zadej nové heslo a zmačkni ENTER.



F5 – prohlížení záznamů.
        Každý den v 12h00 se provede záznam naměřených hodnot proudu , vlhkosti a teploty.
        Tyto hodnoty si může uživatel prohlížet.

   09:09:21        0052mA
   45,6%    0089    24,7C

                                     
  Na prvním řádku se zobrazí datum a proud.
  Na druhém řádku je vlhkost , pořadové číslo záznamu a teplota.
  Maximální počet záznamů je 100. Po 100 dnech se začnou nejstarší záznamy přepisovat novými.
  Pořadové číslo se nevynuluje , pokračuje dál v přičítání.
  Pokud není připojeno čidlo vlhkosti , zaznamenává se jen proud a na místě vlhkosti a teploty
  jsou nuly.

   09:09:21        0052mA
   00,0%    0089    00,0C

 Na další záznamy se uživatel dostane klávesami ↑ a ↓ .
Pokud chce uživatel záznamy vynupovat zmačkne klávesu 7.
 Po zadání hesla a ENTER se všechny záznamy vynulují.

F6 – zobrazí datum a čas na 2sec.

             21:05:2021
                   16:24



Pripojení zařízení.


