
För att få igång slanglängdsmätningen skall 5 st. parametrar sättas, slangens totala längd, trummnavets diameter,
trummans bredd, slangens diameter och antal givarindikatorer, parametrarna hittas innanför meny "Settings" se nedan.
Gå till en parametermeny, låt timern rinna ut, knapparna ändrar status från navigeringsknappar till plus o minusknappar
för att kunna sätta rätt värde, när timern runnit ut igen hamnar du i "Settings", gå till nästa, gör om samma procedur tills
alla fem parametrar är rätt ställda. Obs! när det gäller trummans bredd, som kan skilja lite beroende på var du mäter,
använd måttet mellan gavlarna närmast navet.

Slutligen, gå till meny "Save & restart" 3002, bekräfta med OK för att spara nya inställningar, systemet startas om

Givarnas position i förhållande till varandra skall vara att vid avrullning skall givare "s1" aktiveras on först av dem.

När ny slang skall pålindas eller om du ej har koll på hur mycket slang det är på bilen kan du använda mätningen
för att verifiera spolslangens längd, men för att systemet skall "begripa" att slangen inte är på, gå till meny 1003
för att initiera mätningen med tom trumma. Kör på spolslangen, ändra vid behov slangens totala längd se
användaranvisningen

Programmering

1000

Info

1001

25d.60.1.00.c

23-okt-08

17:35:41

1002 1003

Start with emty reel press ok

OK

2000

Settings

2001

Hose length (m.)

2002

Reel inner diameter (mm.)

2003

3000

Save & restart

3002

OK for save and restart

Håll inne vänster knapp i 5 sekunder för att komma
in i menysystemet. I dom flesta menyer är en menytimer
på 7 sekunder inblandad, timern är till för att ändra funktion
på knapparna, menyerna är addresserade i högra övre
hörnet, alla menyer visas inte på denna illustration, men
framgår i övrig text. Menyer som inte timern är inblandad i
är dessa
1001. namn & datum på källkoden
1002. status på givarna
1003. ställa slangrullen i initieringsläge för att rulla på slang

2-tangents menysystem

2004

Hose diameter (mm.)

2001

Sensor tabs

Reel width (mm.)

OK
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Sensor status:  s1 on

                s2 off


