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2 Zasady bezpiecznego 
u¿ytkowania

Liczyd³o CountMASTER jest skonstruowane do
ci¹g³ego u¿ytku w strefie roboczej cystern samocho-
dowych. Liczyd³o spe³nia specjalne wymagania
dotycz¹ce iskrobezpieczeñstwa.
Liczyd³o mo¿e byæ u¿ytkowane jedynie w stanie w
jakim jest dostarczone z fabryki. W czasie eksplo-
atacji nale¿y przestrzegaæ regu³ u¿ytkowania zawar-
tych w poni¿szej instrukcji.

U¿ytkowanie niezgodne z poni¿sz¹ instrukcj¹ uniewa¿nia
gwarancjê !

Urz¹dzenie mo¿e byæ poddane naprawie jedynie w fabryce Alfons
Haar. Jakakolwiek próba naprawy urz¹dzenia mo¿e spowodowaæ
utratê bezpieczeñstwa podczas pracy w strefie niebezpiecznej.
Praca z takim urz¹dzeniem jest prawnie zabroniona.

Otwieranie, modyfikowanie lub mechaniczne uszkodzenie
urz¹dzenia wi¹¿e siê z utrat¹ pozwolenia na u¿ytkowanie.
Urz¹dzenie w takim stanie nie mo¿e byæ dalej u¿ytkowane w stre-
fie zagr. wybuchem. Te przypadki to w szczególnoœci:
• zniszczone koñcówki przewodów,
• opi³ki metalu w obudowie,
• miejscowe przebarwienie obudowy.

Gdy zaistnieje powy¿sza sytuacja, urz¹dzenie musi natychmiast
zostaæ wy³¹czone.

Urz¹dzenie nale¿y u¿ytkowaæ zamkniête. Jeœli w strefie
zagro¿onej wybuchem zachodzi koniecznoœæ otwarcia liczyd³a w
celu zdiagnozowania systemu, nale¿y przestrzegaæ zasad pracy w
strefie zagro¿onej wybuchem.

Zasialnie zewnêtrzne 24 V =  (18 ... 32 V)
Zabezpieczenie klasy IP 65
Zabezpieczenie typu EEx em [ia,ib] IIB T4
Bezpiecznik Ex 2 A Art. nr. 1313343
Temperatura pracy -25°C do +63°C
Zakres pomiarowy czujnika temp. -55°C do +99°C
Zakres temperatur dla korekcji -10°C do +50°C
Temperatura sk³adowania -30°C do +70°C

W³¹czyæ zasilanie oraz opcjonaln¹ drukarkê.

1 Zasady w³aœciwego 
u¿ytkowania 

3 Dane techniczne

4 Uruchomienie

przygotowanie do pracy
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Zasady w³aœciwego u¿ytkowania
Zasady bezpiecznego u¿ytkowania
Dane techniczne
Uruchomienie
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Klawiatura, wyœwietlacz, funkcje

5 Klawiatura, wyœwietlacz,
funkcje

Praca z liczyd³em CountMASTER odbywa siê korzystaj¹c z menu.

Ekran menu jest podzielony na kilka pól:

1 Nazwa menu

2 i 3 Numer menu lub wybór submenu 

4 Pasek stanu

Przyciski numeryczne po przyciœniêciu otwieraj¹ odpowiednie 
submenu.

Przyciskiem "Enter" przechodzi siê do podœwietlonego submenu
(w powy¿szym przyk³adzie: Otwarcie submenu 1 - spust).

Przycisk "Powrót" powoduje powrót do menu o jeden poziom
wy¿szego.

Przyciski strza³ek "W górê" i "W dó³" pozwalaj¹ na poruszanie siê
poprzez kolejne elementy menu.
Kontrast wyœwietlacza mo¿e byæ zmieniony tylko w menu
g³ównym za pomoc¹ tych przycisków - w górê zwiêksza kontrast a
w dó³ zmniejsza.

Przyciski strza³ek"W lewo" i "W prawo" pozwalaj¹ na prze³¹czanie
s¹siednich menu lub list wyboru.

2 1 3

4

...

5.1 Wyœwietlacz

5.2 Przyciski
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Wprowadzanie danych

Wprowadzanie danych konfiguruj¹cych CountMASTER odbywa
siê za pomoc¹ parametrycznych submenu, w podobny sposób jak
w telefonie komórkowym.
Rozró¿niamy dwa rodzaje submenu:

- Submenu z list¹ wyboru,
- Submenu z funkcj¹ edycji.

Listy wyboru mog¹ zawieraæ dwie (np. Tak/Nie) lub wiêcej opcji
(np. lista produktów).
Zdefiniowane opcje, w zale¿noœci od ich iloœci, mog¹ byæ wybrane
za pomoc¹ przycisków numerycznych lub strza³ek “lewa” ,”prawa”.
Opcje potwierdza siê przyciskiem "Enter".

W submenu edycji mog¹ byæ wpisywane liczby, oznacza to miga-
j¹cy kursora w ramce.
Po wywo³aniu submenu naciœniêciem "Enter", wyœwietlona zostaje
aktualna wartoœæ zmiennej edytowalnej. 
Wpisywane liczby s¹ przyci¹gniête do prawej strony, dlatego kur-
sor zawsze miga po prawej stronie ramki. Wpisuj¹c nowe cyfry ist-
niej¹ce przesuwa siê w lewo. Strza³ki - lewa i prawa - zawsze prz-
erywaj¹ wpisywanie liczb bez zmiany wartoœci zmiennej. Jeœli
chcemy skasowaæ poszczególne cyfry, przyciskamy "Powrót".

6.2 Funkcja edycji
(wpisywanie wartoœci)

6.1 Listy wyboru

6 Wprowadzanie danych
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Struktura menu

Menu g³ówne

1 Spust

Wybór produktu, nastawianie dawki, rozpoczêcie spus-
tu/ przerwanie spustu, wydruk paragonu

2 Ustawienia licznika

2 Licznik [1]

1 Ustawienia licznika
2 Produkty (produkty 1-8)
[3 Ustawienia paragonu]

7 Struktura menu

1 System

Uwaga:
W zale¿noœci od ustawieñ,
punkty oznaczone kwadra-
towym nawiasem [ ] mog¹ nie
byæ widoczne.

[3 Licznik 2 (tylko do podwójnych uk³adów)]

1 Ustawienia licznika
2 Produkty (produkty 1-8)
[3 Ustawienia paragonu]

5 Ustawienia produktów (produkty 1-16)

[6 Rachunek]

4 Serwis

3 Raporty

5 Podœwietlenie w³¹czone

6 Podœwietlenie wy³¹czone

1 Dane raportu

[4 Dozowanie dodatków (dla systemów dozowania)]

2 Wydruk raportu

3 Wydruk listy produktów

4 Wydruk parametrów

6 Wydruk stanu sumatora

1 Licznik [1]
[2 Licznik 2]

1 Licznik [1]
[2 Licznik 2]
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Spust
Pojedynczy uk³ad pomiarowy

W³¹czyæ zasilanie i opcjonaln¹ drukarkê .

W zale¿noœci od ustawienia licznika, po w³¹cze-
niu zasilania, uka¿e siê menu spustu lub menu
g³ówne.

- Jeœli zamiast menu spustu uka¿e siê menu
g³ówne, mo¿emy wejœæ w menu spustu
naciskaj¹c przycisk '1'.

Jeœli odpowiedni numer jest zaznaczony (jak na
przyk³adzie obok) otwarcie submenu jest mo¿li-
we po wciœniêciu zielonego przycisku "Enter".

Przycisk '9' otwiera okno pomocy (nale¿y go
wcisn¹æ i przytrzymaæ). W oknie wyœwietlona
zostanie lista przycisków funkyjnych oraz opis
wywo³ywanej przez przycisk funkcji.

(Uk³ad podwójny - patrz strona 10)

Po ukazaniu siê okno spustu,gdy odpowiednia
funkcja zosta³a aktywowana, uka¿e siê okno
wyboru klienta. 
- Wpisujemy szeœciocyfrowy numer klienta i 

potwierdzamy przyciskiem "Enter".

W zale¿noœci od ustawienia licznika, mo¿e
ukazaæ siê zapytanie o cenê. 
- Wpisujemy odpowiedni¹ cenê i potwierdzamy

dwukrotnie przyciskiem "Enter".
Wpisan¹ cenê mo¿emy skorygowaæ naciskaj¹c
przycisk "Return", po czym powtórnie mo¿na
wpisaæ cenê.

W zale¿noœci od ustawieñ licznika przed
spustem nale¿y dokonaæ wyboru drogi wydaw-
czej (np. pe³ny w¹¿ lub pusty w¹¿). Jeœli pojawi
siê okno "Droga wydawcza", naciskamy przy-
cisk "Enter".

Przygotowanie

8 Spust

8.1 Pojedynczy uk³ad:

Funkcja pomocy

Wybór drogi wydawczej

Wprowadzenie numeru klienta i ceny
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Spust
Pojedynczy uk³ad pomiarowy

Nastawianie dawki

Rozpoczêcie spustu

Pojawia siê okno wyboru drogi wydawczej. 
- Za pomoc¹ przycisków strza³ek "W lewo” lub

“W prawo" wybieramy odpowiedni zawór wê¿a 
wydawczego i potwierdzamy przyciskiem 
"Enter".

Skrót wybranej drogi wydawczej wyœwietlony
jest na ekranie poni¿ej nazwy produktu w lewej
czêœci okna  (na przyk³adzie obok - B dla spus-
tu pe³nym wê¿em).

Pytania dotycz¹ce np. numeru klienta, ceny
jednostkowej lub drogi wydawczej mo¿emy
powtórzyæ wciskaj¹c przycisk '0' (patrz
“Powtórzenie zapytañ” strona 13)

- Aby wybraæ w³aœciwy produkt, mo¿emy u¿yæ 
odpowiednich przycisków numerycznych lub 
przycisków strza³ek “W lewo” i “W prawo" 
wybór potwierdzaj¹c przyciskiem "Enter".

W zale¿noœci od ustawienia licznika, mo¿e
ponownie pojawiæ siê pytanie o cenê jednos-
tkow¹ (np. cena za 100 l). Wpisujemy cenê i
potwierdzamy dwa razy przyciskiem "Enter".

Wciskaj¹c ponownie przycisk "Enter", zostaje
rozpoczêty spust produktu bez nastawienia
dawki. 
Spust odbywa siê do momentu gdy: zadzia³a
system antyprzepe³nieniowy zbiornika dostawy,
wydana zostanie ca³a zawartoœæ wybranej
komory cysterny lub spust zostanie przerwany
po wciœniêciu przycisku "Return" (patrz "Przery-
wanie spustu" strona 13).  

Naciskaj¹c przycisk '4', otwieramy okno z zapy-
taniem o dawkê. 
- Wpisujemy ¿¹dan¹ dawkê u¿ywaj¹c 

przycisków numerycznych i potwierdzamy 
przyciskiem "Enter".

Wpisywane cyfry przesuwaj¹ siê z prawej strony
w lew¹ (“650” dawka w przyk³adzie obok).

- Uruchamianie spustu nastêpuje po wciœniêciu 
przycisku "Enter".

Gdy jest zainstalowana drukarka, mo¿e chwilowo
ukazaæ siê komunikat 'SprawdŸ drukarkê'. Licznik
zaczyna zliczaæ, w dolnej czêœci ekranu wyœwiet-
lana jest szybkoœæ przep³ywu.

Wybór produktów

Uwaga
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Dla pojedynczego uk³adu z dozownikiem
dodatków widoczny jest równie¿ licznik dodatku
(nad szybkoœci¹ przep³ywu).

Gdy osi¹gniêta jest zadana dawka, spust
koñczy siê automatycznie (szybkoœæ przep³ywu
wynosi “0”).
Wciskamy przycisk "Powrót" aby zakoñczyæ
spust.

Po zakoñczonym spuscie pulsuje 'X' w lewym,
dolnym rogu ekranu. W zale¿noœci od 
ustawienia licznika, mo¿e pojawiæ siê pytanie o
dodatkowy koszt.
- Przy pomocy strza³ek w lewo lub w prawo 

wybieramy opis produktu lub us³ugi i wybór
potwierdzamy przyciskiem "Enter". 

Wyboru dodatkowych kosztów dokonuje siê
przyciskami strza³ek “góra” i “dó³”. Cyfra przed
tekstem dodatkowym wskazuje, który z
dodatkowych kosztów jest przetwarzany w
danej chwili.
- Wpisujemy dodatkow¹ wartoœæ i 

potwierdzamy przyciskiem "Enter".
- Wybieramy numer dodatkowego kosztu i 

potwierdzamy przyciskiem "Enter".

Powtórne potwierdzenie przyciskiem “Enter”
zakañcza wpisywanie dodatkowego kosztu.

W zale¿noœci od ustawienia licznika, mo¿e
pojawiæ siê zapytanie o paragon. 
Wciskaj¹c przycisk "Enter" (lub przycisk '7' gdy
nie pojawia siê powy¿sze zapytanie) nastêpuje
drukowanie paragonu (patrz "Drukowanie
paragonu" strona 12).

Zakoñczenie spustu

Spust
Pojedynczy uk³ad pomiarowy

Spust z dozowaniem dodatku
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Spust
Podwójny uk³ad pomiarowy

Okno spustu podzielone jest na dwie czêœci,
spust przy udziale uk³adu pomiarowego 1 znaj-
duje siê po lewej a uk³adu pomiarowego 2 po
prawej stronie. Wybór aktywnego uk³adu odby-
wa siê poprzez naciœniêcie przycisków '1' lub
'2', albo strza³ek lewa lub prawa.

Wprowadzanie danych odbywa siê w taki sam
sposób dla obydwu liczników.

W zale¿noœci od ustawienia licznika, mo¿e
ukazaæ siê okno wyboru klienta. 
- Przyciskiem “Enter” wywo³ujemy zapytanie o

numer klienta, wpisujemy numer klienta i 
potwierdzamy przyciskiem "Enter".

W zale¿noœci od ustawienia licznika, mo¿e
ukazaæ siê zapytanie o cenê. 
- Wpisujemy odpowiedni¹ cenê i potwierdzamy

dwukrotnie przyciskiem "Enter".
Wpisan¹ cenê mo¿emy skorygowaæ naciskaj¹c
przycisk "Return", po czym powtórnie mo¿na
wpisaæ cenê.

- Aby wybraæ w³aœciwy produkt, mo¿emy u¿yæ 
odpowiednich przycisków numerycznych lub 
przycisków strza³ek “W lewo” i “W prawo" 
wybór potwierdzaj¹c przyciskiem "Enter".

W zale¿noœci od ustawienia licznika, mo¿e
ponownie pojawiæ siê pytanie o cenê jednos-
tkow¹ (np. cena za 100 l). Wpisujemy cenê i
potwierdzamy dwa razy przyciskiem "Enter".

Wciskaj¹c ponownie przycisk "Enter", zostaje
rozpoczêty spust produktu bez nastawienia
dawki. 
Spust odbywa siê do momentu gdy: zadzia³a
system antyprzepe³nieniowy zbiornika dostawy,
wydana zostanie ca³a zawartoœæ wybranej
komory cysterny lub spust zostanie przerwany
po wciœniêciu przycisku "Return" (patrz "Przery-
wanie spustu" strona 13).  

8.2 Podwójny uk³ad pomiarowy:

Wprowadzenie numeru klienta i ceny

Wybór produktu
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Rozpoczêcie spustu

Zakoñczenie spustu

Spust
Podwójny uk³ad pomiarowy

Naciskaj¹c przycisk “4”, otwieramy okno z
zapytaniem o dawkê. 
- Wpisujemy ¿¹dan¹ dawkê u¿ywaj¹c 

przycisków numerycznych i potwierdzamy 
przyciskiem "Enter".

Wpisywane cyfry przesuwaj¹ siê z prawej strony
w lew¹ (“1335” dawka w przyk³adzie obok). 

Strza³ki lewa lub prawa albo przyciski “1” lub “2”
umo¿liwiaj¹ zmianê licznika (a tym samym
uk³adu pomiarowego). 
Punkty “3” i “4” menu dotycz¹ wyboru produktu
i nastawienie dawki dla aktywnego licznika.
- Jeœli równoczeœnie chcemy dokonaæ wydania

z 2 uk³adu pomiarowego, nale¿y wybraæ 
produkt i zadaæ dawkê dla drugiego uk³adu.

- Uruchamianie spustu nastêpuje po wciœniêciu 
przycisku "Enter".

Licznik zaczyna zliczaæ, w dolnej czêœci ekranu
wyœwietlana jest szybkoœæ przep³ywu.

Gdy osi¹gniêta jest zadana dawka, spust
koñczy siê automatycznie (szybkoœæ przep³ywu
wynosi “0”).
- Wciskamy przycisk "Return” aby zakoñczyæ 

spust.
Podczas spustu naciœniêcie “Return” spowodu-
je zatrzymanie spustu obydwu zliczaj¹cych
uk³adów.

Po zakoñczonym spuscie pulsuje 'X' w lewym,
dolnym rogu ekranu. W zale¿noœci od 
ustawienia licznika, mo¿e pojawiæ siê pytanie o
dodatkowy koszt.
- Przy pomocy strza³ek w lewo lub w prawo 

wybieramy opis produktu lub us³ugi i wybór
potwierdzamy przyciskiem "Enter". 

Wyboru dodatkowych kosztów dokonuje siê
przyciskami strza³ek “góra” i “dó³”. Cyfra przed
tekstem dodatkowym wskazuje, który z
dodatkowych kosztów jest przetwarzany w
danej chwili.
- Wpisujemy dodatkow¹ wartoœæ i 

potwierdzamy przyciskiem "Enter".
- Wybieramy numer dodatkowego kosztu i 

potwierdzamy przyciskiem "Enter".

Nastawianie dawki
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Sprawdzenie p³atnoœci

Spust
Podwójny uk³ad pomiarowy
Wydruk paragonu

Powtórne potwierdzenie przyciskiem “Enter”
zakañcza wpisywanie dodatkowego kosztu.

W zale¿noœci od ustawienia licznika, mo¿e
pojawiæ siê zapytanie o wydruk paragonu. Po
naciœniêciu "Enter" nastêpuje drukowanie
paragonu. Gdy zapytanie siê nie pojawia
paragon drukuje siê wciskaj¹c przycisk “7”.

Po zakoñczeniu spustu:
- Umieszczamy papier w drukarce
- Drukujemy paragon wciskaj¹c przycisk '7' 

lub "Enter" po ukazaniu siê zapytania o
paragon.

Przyk³adowy wydruk paragonu (pojedynczy
uk³ad pomiarowy):

W zale¿noœci od ustawienia licznika, mo¿e
ukazaæ siê pytanie o kwotê do zap³aty po
wydrukowaniu paragonu. 
Informacje te zawarte s¹ równie¿ w danych
EDP.

9 Drukowanie paragonu

Date : 03.02.2005
Start : 10:44:09
End : 10:45:05
Counter point : *1736546-00000*
Counter no. : *> 1 <*
Delivery no. : 0001/1
Volume at * 20,2°C   1335,0 L *

*Fuel oil*
Cat. / density d15: * 2  740 kg/m3   *
Volume at * 15,0°C   1326,5 L *

Customer no. : 568423
EUR / 100 l  at  t :           98,10
Trade price :      1309,64  EUR
Extra prod. 1 :      65,00  EUR
-----------------------------------------------------------
Total sum :      1310,50  EUR
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10 Zatrzymywanie spustu Dla pojedynczych uk³adów pomiarowych
wydanie mo¿na zatrzymaæ naciskaj¹c przycisk
“Return” (powrót; czerwony) lub “1”. 

Dla podwójnych uk³adów pomiarowych, przycis-
ki ‘1‘ i ‘2‘ zatrzymuj¹ wydanie z odpowiednich
im uk³adów pomiarowych. Naciskaj¹c przycisk
‘Return‘ zatrzymuje siê równoczeœnie oba
spusty. 

Zatrzymane wydanie mo¿na powtórnie
rozpocz¹æ naciskaj¹c przycisk ‘Enter‘
(potwierdzenie; zielony).

Przed wydaniem mo¿na naciskaj¹c przycisk ‘0’
powtórzyæ wczeœniejsze zapytania (numer
klienta, cena za litr, wybór drogi spustu) i
potwierdziæ poprzednie wpisy lub poprawiæ ew.
b³êdy.

Dla uk³adów podwójnych,stan liczników po
zakoñczonym wydaniu mo¿na skasowaæ przy-
ciskiem ‘0’. Zatrzymane wydanie musi zostaæ
zakoñczone przez naciœniêcie ‘7‘ (‘0‘ w dolnym
lewym rogu zmienia sw¹ funkcj¹ w ‘X‘). Kiedy
‘0‘ jest wciœniête, chwilowo wyœwietlone zostaje
okienko zapytania.
Naciœniêcie przycisku “Return” tym czasie
spowoduje skasowanie licznika odpowiedniego
uk³adu bez zatrzymania pracy drugiego.
Jeœli w podwójnym uk³adzie drukowanie
paragonów jest “dozwolone”, mo¿na go
zaniechaæ naciskaj¹c “0”‘. Jeœli wydruk
paragonu jest “konieczny”, przerwanie
drukowania przyciskiem “0” nie jest mo¿liwe.

Po naciœniêciu “5” wyœwietli siê stan sumatora.
Wyœwietlony stan dotyczy wybranego uk³adu i
produktu (na przyk³adzie obok: uk³ad pomi-
arowy 1, wartoœæ V0, produkt benzyna, stan w
litrach).
Stan sumatora mo¿e byæ wyœwietlony jedynie
przed lub po wydaniu. W trakcie spustu funkcja
ta jest nieaktywna. 

Wyœietlanie stanu sumatora (Przycisk ‘5‘)

Zatrzymywanie spustu
Klawisze specjalne

Powtórzenie zapytañ (Przycisk ‘0‘)

11 Klawisze specjalne

Kasowanie stanu liczników (Przycisk ‘0‘)
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Klawisze specjalne

Naciœniêcie przycisku ‘6’ w trakcie lub po doko-
naniu spustu spowoduje zmianê wyœwietlania
miêdzy Vt i V0 (funkcja dzia³a tylko wraz z akty-
wowan¹ kompensacj¹ temperaturow¹ iloœci).

Po zakoñczeniu spustu, naciskaj¹c przycisk ‘8‘
na ekranie uka¿¹ siê dodatkowe dane kalibra-
cyjne wydanego produktu. Np. zmierzona objê-
toœæ, œredni¹ temperaturê lub skompensowan¹
objêtoœæ V0 do temperatury t0 (funkcja dzia³a
tylko wraz z aktywowan¹ kompensacj¹ temper-
aturow¹ iloœci).

Wyœwietlenia danych kalibracyjnych (Przycisk ‘8‘)

Zmiana wyœwietlanej wartoœci (Przycisk ‘6‘)
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Komunikaty b³êdu

12 Komunikaty b³êdu

Komunikaty b³êdu podczas spustu Komunikaty b³êdu pojawi¹ siê we w³asnym
okienku nak³adaj¹cym siê na aktualnie wyœwiet-
lane. Okienko pozostaje widocze dopóki wystê-
puje b³¹d (np. dopóki nie obni¿y siê temperatu-
ra jak na przyk³adzie obok).

Komunikat b³êdu Przyczyna Rada

Awaria zasilania Chwilowy zanik zasilania Sprawdziæ zasilanie 24 V 

B³¹d impulsatora Przerwa na kablu jednego Sprzwdziæ po³¹czenie z impulsatorami
z impulsatorów

B³êdne impulsy Zak³ócenia w impulsatorze Sprawdziæ impulsator
z impulsatora

Odwrotne obroty Komora ma odwrotne obroty Zwiêkszyæ ignorowan¹ objêtoœæ wsteczn¹
impulsatora uniemo¿liwiæ wsteczne obroty

B³¹d podczas Uszkodzony czujnik temp. lub Sprawdziæ po³¹czenie czujnika lub 
pomiaru temp. po³¹czenie elektryczne sprawdziæ czujnik temp.

Temperatura min. Przekroczona temperatura Sprawdziæ temperaturê lub ustawienia
przekroczona minimalna produktu dotycz¹ce temperatury

Temperatura max. Przekroczona temperatura Sprawdziæ temperaturê lub ustawienia
przekroczona maksymalna produktu dotycz¹ce temperatury

B³¹d PreciMix B³¹d lub uszkodzenie w pompie Sprawdziæ ciœnienie powietrza,
dozuj¹cej, brak odpowiedzi z sprawdziæ po³¹czenie elektryczne,
czujników, pompa nie pracuje lub sprawdziæ stan czujników
uszkodzenie kabla

PreciMix Czujnik stanu dodatków w zbiorniku Uzupe³niæ stan dodatków
pusty wskazuje stan pusty

PreciMix Zawór prze³¹cznik PDS nie pozwala Zamkn¹æ zawór PDS lub podaæ
otwarty na dodanie dodatku ciœnienie na zawór PDS

PreciMix Pompa dodatku dozuje za ma³o lub Sprawdziæ ciœnienie pompy dodatku
za szybko zbyt du¿y strumieñ produktu lub zmniejszyæ proporcjê dodatku

B³¹d drukarki / Drukarka nie pod³¹czona, pod³¹czyæ drukarkê, 
brak drukarki drukarka unieruchomiona uruchomiæ drukarkê
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Komunikaty b³êdu

Komunikaty b³êdu podczas uruchomienia
liczyd³a CountMASTER

Mo¿liwe komunikaty drukarki Mo¿liwe komunikaty drukarki opisane s¹ równie¿
wraz z komunikatami b³êdu na stronie 15:

"Paragon"       (po spuœcie)
“SprawdŸ drukarkê”
"Podaj papier"
"Brak Papieru"
"Wysuniêcie papieru"
"Drukarka gotowa"
"Drukowanie"
"Drukowanie w toku"

B³¹d nr.: Przyczyna Rada

2 Krótka przerwa w zasilaniu Sprawdziæ po³¹czenie kablowe

18 Zewnêtrzny RESET -

19 Dane programu zosta³y zmienione -

20 Struktura danych w EEPROM zosta³a -
zmieniona, np. nowe oprogramowanie

21 Dane w EEPROM zosta³y zmienione -


