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KAALUANDURITE PAIGALDAMINE:

Antti-Teollisuus tarnib andurit koos paigalduskomplektiga anduri paigaldamiseks kuivati 
aluse jalale. Andureid peab mõõtmistäpsuse ±100 kg saavutamiseks olema vähemalt 
kaks tükki. Kui iga jala alla paigaldatakse andurid, kokku 4 tk. on võimalik saavutada 
1 kilogrammist mõõtmistäpsust. Ülaltoodu eelduseks on kuivatilt tulevate torude 
varustamine painduvate osadega. Kuivati, millele kaaluandurid paigaldatakse, peab 
asuma ruumis sees ega tohi puutuda vastu kuivati konstruktsioone. 

NB!  Kui andureid paigaldatakse 2, siis paigaldatakse need kuivati kahe samal küljel oleva tugijala 
alla (vt.  Joonist)

Kaaluandur

AlusAlus

Antti-Teollisuus tarnib kaaluandureid, millega saab kaaluda massi kuni 20 000 kg. Kuivati 
kogukaal võib ulatuda 80 000 kg. Veidi suurem mass põhjustab vaid väikest ebatäpsust 
mõõtetulemuses.

Kaaluanduri paigaldamiseks peab kuivati jalga 121,5 mm võrra lühendama. Vt. joonist järgmisel 
leheküljel.

Alus ülaltvaates
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Kaaluanduri ülemine plaat (ülaplekk) kinnitatakse kas keevitades jala külge või 
betoonplaadile kiilankrute abil. NB! Sel ajal, kui plaate jala või sideme külge keevitatakse, ei 
tohi anduriosa olla ülemise ja alumise plaadi vahel..

Meie soovitame paigaldada kaaludelt tulev juhe kaitsvasse torusse. Ühenda kaabli vaba 
ots PAX paneelmõõdiku taga olevasse ühendusribasse. Ühendamisjuhised leiad osast 
"mõõdiku põhiühendused".

Soovitame paigaldada kaalude terminal, s.t. paneelmõõdik kaane keskele. 
Paigaldusjuhised leiad osast "mõõdiku paigaldamine paneelile".

Kui andurilt tuleva andurijuhtme pikkus pole sobiv, saab neid lühendada või pikendada. 
Kasutatav pikenduskaabel peab olema täiesti häirevaba tüüpi, näiteks heakskiidetud 
JAMAK-C 2x(2+1)x0,5. Ühenda andurid üksteisega paralleelselt. Kahe anduri kaablid 
lähevad paneelmõõdiku ühendusriba alla. Kui andureid on 4, soovitame kasutada 
ühenduskarpi. Ühenda andurilt tulevad kaablid ühenduskarpi, selle tulemusel läheb 
ühenduskarbist paneelmõõdikule ainult üks juhe.
Jooda kõik ühendused, nii väldid puudulikust kontaktist tingitud mõõtmisvigu. 

Üldist teavet kaalude terminali, s.t. PAXS paneelmõõdiku kohta.

PAXS paneelmõõdikuid kasutatakse tensoanduriga transformaatorites materjalide 
kaalumiseks. Mõõdikus on vabad kaardipilud järgmistele väljundkaartidele:

Kui soovid kasutada lisafunktsioone:

-  Analoog väljundkaart (4 – 20 mA ), kui soovitatakse kuvada kaalunõitu ka kuvaril 
(eeldab Antti Logicongrol olemasolu kuivati juhtimiskeskuses). Parameetrite seaded 
on kirjeldatud käesoelva juhendi järgnevates osades.

- Andmesidekaart RS232 on vajalik sel juhul, kui soovid paneelmõõdikul kuvatud 
massiandmete väljatrükki. Parameetrite seaded on kirjeldatud käesoelva juhendi 
järgnevates osades.

Loe kõigepealt hoolikalt läbi järgmised käikulaskmisjuhised ja seejärel sooritage 
–samm-sammult programmeerimine.

OPERATSIOON 1        PAKENDI LAHTIVÕTMINE

Sisu:

* PAXS mõõdik
* paigalduskomplekt (kinnitatud mõõdiku külge)
* paneeli servatihend (lahtine must kummipael)
* kasutusjuhend (ingliskeelne)
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VAADE KÜLJELT

Paigalduskomplekt

Hoidjal

Vajuta alla

Tõmba
välja

Kaitsev papp

KU
VA

R
IO

SA

OPERATSIOON 2   MÕÕDIKU AVAMINE NING KAARTIDE, VAHEKUTE JA 
KVALITEEDISEADISE PAIGALDAMINE

HOIATUS ELEKTRILÖÖGI OHT ENNE VOOLU KATKESTAMIST VEENDU, ET 
MÕÕDIKU KORPUS ON KARBIS ÕIGESTI PAIGALDATUD.

Kui mõõdikut kasutatakse põhimõõtmiste sooritamiseks, pole mõõdikut tarvis 
avada, kuid kaardisälkude täitmisel saadaval olevate kaartidega või juhul, kui mõõdikuga 
ühendatakse kuvarile kuvatav kvaliteediseadis või paigaldatakse vahekut, tuleb mõõdik 
avada. Järgmisel leheküljel leiad mõõdiku peatrükiplaadi joonise, kus on näha iga kaardi 
ja vaheku asukoht.

Võta mõõdiku korpus karbist välja, selleks vajuta tugevalt sõrmedega tagaküljel 
olevatesse soontesse ja tõmba korpust samaaegselt väljapoole. Sedamööda, kuidas 
soontele sõrmedega vajutatakse, vabanevad hoidekruvid karbi sälkudest. Kõigepealt võta 
lahti üks hoidja ja seejärel vastasküljelt teine. Kui hoidjad on vabad, saab mõõdikukorpuse 
karbist välja tõmmata. Selle toimingu järel saab lahti võtta ka paigaldusdetailid.

 Nüüd, kui mõõdik on lahti, peaksid näha olema peatrükiplaadi vabad kaardipilud (max  
3tk). Enne kaardi paigaldamist kontrolli järgmisel leheküljel olevalt jooniselt, missugune 
on iga kaardi õige koht. Pärast kaartide paigaldamist pane mõõdik karpi tagasi ja veendu, 
et karp on kindlalt kinni. 
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Vahekute seadeid pole tavaliselt tarvis muuta. Enne kasutuselevõttu on siiski soovitav 
veenduda, et vahekud on paigaldatud nii, nagu joonisel on näidatud.

Pärast võimalike lisakaartide paigaldamist pane mõõdik karpi tagasi ja veendu, et karp on 
kindlalt kinni.

ANALOOGVÄLJUNDI 
KAARDI KOHT

JADASIDEKAARDI 
ASUKOHT

RELEEVÄLJUND 
KAARDI ASUKOHT

SÕRMESOON
SÕRMESOON

KASUTAJALIIDESE SISENDSISENDSÕNUMITE ALAANDURI PINGE
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OPERATSIOON 3     MÕÕDIKU PAIGALDAMINE PANEELI

Tee paneeli ava (92 mm x 45 mm) nii, nagu allpool oleval joonisel näidatud. Jäta ava serva 
kõrval 45 mm x 140 mm piirkond vabaks paigaldatavatest seadistest nii, nagu joonisel on 
näidatud. Lükka mõõdik avasse tagumine osa ees, ja fikseeri see paigalduskomplekti abil. 
Aseta tihend ava serva ümber mõõdiku ja paneeli vahele. Pärast paigaldamist on paneeli 
kaitseaste IP 65. Paneeli sisse ei tohi pääseda ei tolmu ega mustust.

OPERATSIOON 4      MÕÕDIKU PÕHIÜHENDUSED

Kuivati juhtimiskeskusest juhtsulavkaitsme tagant saab võtta toitevoolu 230 V 
paneelmõõdikule.

Tavalise kasutuse korral ühendatakse ainult kaalu paneeli tagaosas paiknevad klemmid 
1-6. Klemmid 7-10 on sissetulevad klemmid, mida pole tarvis ühendada. Klemme 12-
15 kasutatakse siis, kui kuvarisse on paigaldatud printeri tarvis jadasidekaart (RS232). 
Klemme 16-19 kasutatakse sel juhul, kui kuvarisse on paigaldatud analoogkaart. 
Analoogkaardi abil saab kaalu näidu edastada loogikakeskuse kuvarile või PC 
kontrollkeskusesse. Klemmid 20-25 ei ole kasutusel.

MÕÕDUD (mm)

MÕÕDIKULE VAJALIK PUHAS ALA

PANEELI AVA
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Paneelmõõdiku ühendamine kahe ja nelja anduriga. (NB! Nelja anduri kasutamisel on 
tarvis harukarpi).

KAALU ÜHENDAMINE; 2 ANDURIT

KAALU LUGEM

KAALUANDURID
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KAALU ÜHENDAMINE; 4 ANDURIT

KAALU LUGEM

HARUKARP

KAALUANDURID
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OPERATSIOON 5   VOOLU ÜHENDAMINE

HOIATUS ELEKTRILÖÖGI OHT ENNE VOOLU KATKESTAMIST VEENDU, ET 
MÕÕDIKU KORPUS ON KARBIS ÕIGESTI PAIGALDATUD.

Ära lülita sisse sisendsõnumeid enne operatsiooni 7. 

Lülita mõõdiku vool sisse. Ära pööra sellel etapil tähelepanu lugemitele mõõdiku kuvaril. 
Kui kuvarile lugemit ei ilmu, kontrolli toitevoolu ja ühendusi.

OPERATSIOON 6     PROGRAMMEERIMINE

PROGRAMMEERIMISE PÕHIALUSED

Mõõdiku programmeerimine toimub esipaneeli klahvide abil. Õige funktsiooni 
aktiveerimiseks on oluline, et mõõdik oleks programmeeritud õigesti. Programmeerimispr
otseduur on jagatud 9 programmeerimismenüüks (1 … 9). Igas programmeerimismenüüs 
on defineeritud üks funktsioonide tervik. Programmeerimismenüüd hõlmavad mitut eri 
parameetrit, mille seadeväärtuste muutmisega saab seada mõõdikule soovitud omadusi 
(vt. järgmist lehekülge). 

Valikvarustusena tarnitav RS232 kaardi kasutamiseks tuleb seada parameetreid "7 srl". 

Valikvarustusena tarnitava analoogkaardi kasutamiseks tuleb seada parameetreid "8 out".

•	 Programmeerimismenüü 1. Määratakse sisendsõnumi seaded ja määratakse mõõdiku 
õiged mastabeerimisparameetrid.

•	 Programmeerimismenüü 2. Seatakse mõõdiku RST klahvile nullimisfunktsioon. 
•	 Programmeerimismenüü 3. Need seaded on vajalikud juhul, kui seade on varustatud 

analoogkaardiga, mis võimaldab saada ühendust loogikakeskusega*.
•	 Programmeerimismenüü 4. Need seaded on vajalikud juhul, kui seade on varustatud 

jadakaar, mis võimaldab saada ühendust printeriga*.
•	 Programmeerimismenüü 5. Tehaseseade taastamine ja kuvari heleduse seadmine.

*Valikvarustus

Lisaks käesolevas juhendis kirjeldatud funktsioonidele on mõõdikul ka mitmeid muid 
funktsioone, mille kohta leiab teavet seadmega koos tarnitavast kasutusjuhendist.
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PROGRAMMEERIMISSKEEM:
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PERUSASETUKSET LISÄASETUKSET (EI MUUTOKSIA NÄIHIN ASETUKSIIN) OPTIOASETUKSET

PÕHI-
KUVA
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KUVARINÄIDU VÄLIMUS JA ESIPANEELI KLAHVID

Kuvari režiim

Kliendi poolt valitud 
ühiku kuvamine

Alarmsignaali 
kuvamine

Klahvid

KIRJELDUS
Kuvari kuva valimine

Lülitab mõõdiku programmeerimisrežiimi
Funktsiooniklahv 1, kui klahvile vajutada 3 sekundi vältel, ilmub kuvarile sekundaarne funktsioon.
Funktsiooniklahv 2, kui klahvile vajutada 3 sekundi vältel, ilmub kuvarile sekundaarne funktsioon.
Funktsiooniklahv 3, tavaliselt programmeeritakse nullistusfunktsioon sellele klahvile.

KIRJELDUS
Lõpetab programmeerimise ja lülitab kuvarile normaalse töörežiimi.
Salvestab seatud väärtused parameetrina ja lülitub ümber järgmisele parameetrile.
Suurendab redigeeritud parameetri seadeväärtust ühe ühiku võrra.
Vähendab redigeeritud parameetri seadeväärtust ühe ühiku võrra.
Suurendab parameetri väärtust 1.000 võrra, kui samaaegselt vajutatakse 
klahvile F1      või F2     .

KIRJELDUS
Kuvab mõõdiku poolt salvestatud maksimumlugemi.
Kuvab mõõdiku poolt salvestatud miinimumlugemi.
Kuvab summeerija lugemi.
Näitab eelseatud väärtuse 1 olekut (ON/OFF)
Näitab eelseatud väärtuse 2 olekut (ON/OFF)
Näitab eelseatud väärtuse 3 olekut (ON/OFF)
Näitab eelseatud väärtuse 4 olekut (ON/OFF)

KLAHV
DSP

PAR
F1
F2
RST

KLAHVIFUNKTSIOONID, KUI MÕÕTESEADE ON PROGRAMMEERIMISREŽIIMIL

KLAHV
DSP
PAR
F1
F2
RST

KUVARIL OLEVAD INDIKAATORID

INDIKAATOR
MAX
MIN
TOT
SP1
SP2
SP3
SP4



14

Kaalud

01-2020Antti-Teollisuus Oy

PROGRAMMEERIMISELE EELNEV LÜHITUTVUSTUS

Programmeerimist alustamiseks vajuta klahvile PAR. Mõõdik siirdub 
programmeerimismenüü valikurežimi.

Redigeeritava programmi valimiseks vajuta klahvile F1, kuni kuvarile ilmub soovitud 
menüü.

Vajuta uuesti PAR klahvile, kuvarile ilmub esimene redigeeritav parameeter. Kuvarile 
ilmuvad vaheldumisi Kuvar 1 (parameeter) ja Kuvar (2) (parameetri seadeväärtus).

Parameetri muutmiseks vajuta mitu korda klahvidele F1 ja F2, kuni kuvarile ilmub soovitud 
seadeväärtus. Kui parameeter on õigesti määratud, salvesta parameeter, vajuta klahvile 
PAR ja siirdu järgmise parameetri juurde. Jätka programmeerimist sel viisil seni, kuni kõik 
väärtused, mida soovid muuta, on muudetud. Lõpuks vajuta klahvile DSP, mis lülitab jälle 
sisse kuvarirežiimi.

Kui eksid programmeerimise ajal või lähed segadusse, vajuta klahvile DSP ja alusta 
programmeerimist otsast peale.

Järgmiseks sammuks on kaalude põhiseadete kalibreerimine, see toimub 
programmeerimismenüüs 1.
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PROGRAMMEERIMISMENÜÜ 1 – SISSETULEVA TEATE HÄÄLESTUS JA MÕÕDIKU 
PÕHISKAALA SEADED

Vajuta üks kord kaalu klahvile PAR Kui kuvarile ilmub sümbol, vajuta senikaua klahvile F1 
^, kuni kuvarile ilmub INP. Liigu klahviga PAR  menüüs edasi ja vajuta klahvile F1^, kui 
soovid seadet muuta

Vajuta Parameeter Väärtus 
või 
režiim

Selgitus

Pro Nr. Siirdumine programmeerimisrežiimi (PRO) 
või väljumine standardkuvasse (NO)

Pro 1-Inp Põhiseadete menüü valimine (1-1Np): 
vajutada üks kord funktsiooniklahvile 

raN6e 0,02V Sissetuleva signaali pingetaseme 
valimine, tehaseseadeid ei muudeta (0,2 
V / 0,02 V)

deCpt 0.00 Kümnendkoha punkti asukoha 
määramine. Väärtust muudetakse 
klahvidega    ja    .                       
(0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000)

2X deCpt 0 Kümnendmurdude eemaldamiseks tuleb 
väärtuseks seada 0 

roVnd 1 Ümardamise määramine. Väärtust 
muudetakse klahvidega    ja    
. (01, 02, 05, 10, 20, 50, 100)

3X roVnd 10 Ümardamisel seatakse väärtuseks 10, 
sellisel juhul ümardab kaal määratud 
massi lähima kümne kilogrammini.

fILtr 1.0 Digitaalne kuvari väärtuse filtreerimine. 
Vajadusel muudetakse väärtust 
klahvidega 

  ja  . (0-25)*
baNd 10 Filtrerimise varieerumispiiride 

määramine. Vajadusel muudetakse 
väärtust klahvidega 

  ja  . (0-250)**
pts 2 Skaalapunktide arv, tehaseseadeid ei 

muudeta (2-16)
styLe key Mastabeerimismeetodi valik. Manuaalne 

söötmine või määramine antud hetke 
signaali järgi (key või  apLy)

styLe apLy Meetodiks valitakse määramine antud 
hetke signaali järgi (apLy)

1Np 1
*
****

Esimese kalibreerimispunkti (1NP 1) 
signaali antud hetke väärtus. Kirjuta 
lugem juuresolevasse tabelisse.
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dSP 1 0 Esimese kalibreerimispunkti lugemi 
seade 0, tehaseseadet ei muudeta (-
19990 - 99999)

1Np 2 **** Muutusi pole 

dSP 2 **** Muutusi pole

pro NO Siirdumine programmeerimisrežiimi 
(PRO) või väljumine standardkuvasse 
(NO)

pro 1-1Np Valida menüü 1-INP

10X 1Np 2 **** Määratakse teise kalibreerimispunkti 
väärtus. Väärtuse saamiseks liidetakse 
arvule 20.000 eespool üleskirjutatud 
(1NP 1) väärtus.***

dSP 2 80000 Teise kalibreerimispunkti lugemi 
määratlemine. Väärtuseks valitakse 
8000, kasutada klahve  ja         
***

Pro NO Siirdumine programmeerimisrežiimi 
(PRO) või väljumine standardkuvasse 
(NO)

end Väljumine programmeerimisrežiimist 

INP1 Andurilt tulev pingesõnum, kui kuivati on 
koormamata (0 kg).

INP2 Anduritelt saadav arvestuslik pingesõnum 
täiskoormaga (80 000 kg). INP 2 = INP 1 + 20.000

* Digitaalne filtreerimise tasand seatakse ajakonstandi järgi abil 
vahemikku 0-25 Filtreerimine suureneb kui väärtus suureneb. Filtreerimise 
suurendamine parandab näidu loetavust, kui lugem sageli muutub.
** Parameetritega seatakse varieerimise piir, mille piires on digitaalse 
filtreerimise funktsioon aktiivne, kui varieerimise piir ületatakse, lülitub 
filtreerimine välja ja lugem ilmub viivitamatult kuvarile.

*** Kui vajutada     klahvi koos    või   klahviga, muutub 
väärtus ühe vajutuse tagajärjel 1000 võrra
**** Konkreetsele situatsioonile vastav väärtus
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PROGRAMMEERIMISMENÜÜ 2 – NULLISTUFUNKTSIOONI SEADMINE

Järgmises programmeerimismenüüs (2-FNC) kodeeritakse RST klahvile 
nullistusfunktsioon, s.t. tareeritakse antud hetke mass.

Vajuta üks kord kaalu klahvile PAR Kui kuvaril on lugem "PRO", vajuta mitu korda nupule 
F1^, kuni kuvarile ilmub lugem 2-FNC. Liigu klahviga PAR  menüüs edasi ja vajuta 
klahvile F1^, kui soovid seadet muuta

Vajuta Parameeter Väärtus 
või 
režiim

Selgitus

Pro Nr. Siirdumine programmeerimisrežiimi 
(PRO) või väljumine standardkuvasse 
(NO)

2X Pro 2-fNC Abifunktsioonide menüü valimine(2-fNC)

usr-1 NO Kasutajasisendi 1 funktsioon, ei muudeta

usr-2 NO Kasutajasisendi 2 funktsioon, ei muudeta

usr-3 NO Kasutajasisendi 3 funktsioon, ei muudeta

f1 NO Funktsiooniklahvi 1 funktsioon, ei 
muudeta

F2 NO Funktsiooniklahvi 2 funktsioon, ei 
muudeta

17X F2 Print Funktsiooniklahvile 2 printimisfunktsiooni 
valimine (print).*

rst NO Reset klahvi funktsioon. Menüüst 
valitakse valik (rst). (no, rel, d-rel, bat, 
r-tot, r-hi, r-lo, r-hl, d-lev)

rst reL Valitakse Reset klahfi funktsioon (reL), 
millega kaal nullistatakse                         

 klahviga.
Sc-F1 NO Funktsiooniklahvi 1 lisafunktsioon, ei 

muudeta
Sc-F2 NO Funktsiooniklahvi 2 lisafunktsioon, ei 

muudeta
Pro NO Siirdumine programmeerimisrežiimi 

(PRO) või väljumine standardkuvasse 
(NO)

EnD Väljumine programmeerimisrežiimist 

* Ainult juhul, kui kasutatakse kaaluterminali jadaliideseporti ühendatavat 
printerit. 
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PROGRAMMEERIMISMENÜÜ 7 – JADASIDE PROGRAMMEERIMINE

See menüü on mõeldud jadasidefunktsiooni programmeerimiseks, mis on PAXD 
mõõdikule saadaval lisavarustusena. Jadaside võimaldab tulemusi välja printida. 
Ühenduse võimaldamiseks tuleb mõõdiku RS232 seaded seada vastavusse seadmega 
ühendatud printeriga. 

Vajuta üks kord kaalude PAR klahvile. Kui kuvarile ilmub "PRO", vajuta klahvile F1^ 
senikaua, kuni kuvarile ilmub 7-SRL. Liigu klahviga PAR  menüüs edasi ja vajuta klahvile 
F1^, kui soovid seadet muuta.

Jadaliidesekaardi seaded
Vajuta Parameeter Väärtus 

või 
režiim

Selgitus

Pro Nr. Siirdumine programmeerimisrežiimi 
(PRO) või väljumine standardkuvasse 
(NO)

7X Pro 7-Ovt Jadaliidesekaardi seadete valimine (7-
srL)

baud 2400 Klahvidega  ja   
määratakse liikluskiiruseks 2400 Baud,                   
(300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 
19200)

data 7 Klahvidega   ja  määratakse 
databittide arvuks 7, (7, 8)                 

par NO Valida pariteedi puudumine           
klahvidega   ja                      
(no, odd, even)

Addr 0 Aadressiks 0.

Abrv yes Lühendi ülekandmise aktsepteerimine 
väärtusega yes

Opt NO Prinditavate parameetrite valimine, 
väärtuseks no.

Pro NO Siirdumine programmeerimisrežiimi 
(PRO) või väljumine standardkuvasse 
(NO)

EnD Väljumine programmeerimisrežiimist 
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NB! ANDMEEDASTUS MÕÕDIKULT ON VÕIMALIK KA ILMA KÄSUSÕNE 
KIRJUTAMISETA, SELLEKS TULEB KASUTADA PRINTIMISKÄSKU, MIS ON VALITAV 
PROGRAMMEERIMISMENÜÜST – TOIMINTOA

PROGRAMMEERIMISMENÜÜ 8 – ANALOOGVÄLJUNDI FORMAATIMINE

Selles menüüs seatakse mõõdikult väljuvad analoogsignaalid logicontrol seadmele 
sobivaiks. Analoogkaardi kasutamine võimaldab massiandmeid logicontrol seadme 
kuvarile edastada.

Vajuta üks kord kaalude PAR klahvile. Kui kuvarile ilmub "Pro", vajuta niikaua nupule F1^, 
kuni kuvari lugem muutub "8-Out". Liigu klahviga PAR  menüüs edasi ja vajuta klahvile 
F1^, kui soovid seadet muuta.

Analoogkaardi seaded
Vajuta Parameeter Väärtus 

või 
režiim

Selgitus

Pro Nr. Siirdumine programmeerimisrežiimi 
(PRO) või väljumine standardkuvasse 
(NO)

8X Pro 8-Ovt Väljundkaardi seadete valimine (8-Ovt)

type 4-20 Analoogkaardi väljundsignaali tüübi 
määramine. (4-20 mA, 0-10V, 0-20 mA)

asIN 1NP Väljundsignaali väärtuse määramine, 
valitakse antud hetke kuvarinäit. (inp, hi, 
lo, tot)

aN-LO 0 Väljundsignaali alumise piiri 
kalibreerimine.

AN-HI 80000 Väljundsignaali ülemise piiri 
kalibreerimine. Väärtuseks seatakse 
80000, klahvidega 

 ja          
vdt 2.0 Väljundsignaali värskendamise kiirus. 

Väärtuseks seatakse 2,0 s klahvidega 
 ja          

Pro NO Siirdumine programmeerimisrežiimi 
(PRO) või väljumine standardkuvasse 
(NO)

EnD Väljumine programmeerimisrežiimist 
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PROGRAMMEERIMISMENÜÜ 9 – TEHASESEADETE TAASTAMINE JA KUVARI
 HELEDUS

Selles menüüs on probleemi tekkimisel võimalik tehaseseadeid taastada ja reguleerida 
kuvari heledus sobivaks.

Vajuta Parameeter Väärtus 
või 
režiim

Selgitus

Pro Nr. Siirdumine programmeerimisrežiimi 
(PRO) või väljumine standardkuvasse 
(NO)

9X Pro 9-fCS Hooldusmenüü valimine (9-fCS)

d-Lev 3 Kuvarinäidu heleduse seadmine,            
klahvidega   ja   (0-15)

Code 66 Tehaseseadete taastamine koodiga 66, 
valitakse klahvidega   ja              

Pro NO Siirdumine programmeerimisrežiimi 
(PRO) või väljumine standardkuvasse 
(NO)

EnD Väljumine programmeerimisrežiimist 



21Antti-Teollisuus Oy

Kaalud

01-2020

VIGADE LEIDMINE

Kõi mõõdik ei toimi soovitud viisil, teostage järgmised kontrolloperatsioonid ja kontrollige 
mõõdiku toimimist uuesti.

Probleem Võimalik põhjus ja vigade kõrvaldamine

Kuvar on pime Toitepinge puudub. Kontrolli toitepinget ja kontakte
Programmeerimisrežiimi 
ei pääse

Programmeerimine on takistatud kas välisel või programmist 
tingitud põhjusel. Blokeerimiskood tühistab blokeeringu.

Kuvaril teade “OLOL” Sisendsignaali tase on liiga madal. Mõõda sisendsignaali tase.
Kuvaril teade “ULUL” Sisendsignaali tase on liiga kõrge. Mõõda sisendsignaali tase.
Kuvarilugem "ujub" 
sihitult.

Kuvar on liiga tundlik või selle sisendsõnumiühendused 
on puudulikud või saatev seade on rikkis. Vaata 
Programmeerimismenüüs 1 üle filtreerimisparameetrid, 
lugemi ümardamisparameetrid ja sisendsõnumite 
mastabeerimisparameetrid ja kontrolli sisendsõnumite ühendusi 
ha saatja seisundit.

Soovitud 
programmeerimismenüü 
parameetritesse ei 
pääse sisse.

Programmeerimismenüü toimimiseks vajalik kaart ei ole 
sisestatud või kaart on sisestatud halvasti. Sisesta nõutav kaart 
ja kontrolli selle asendit.

Kuvarile ilmub sümbol 
Err 1-5

Võta ühendust seadme tarnijaga.

*käivitamisel sooritab mõõdik funktsioonikontrolli. Kui seade ei toimi õigesti, ilmub 
kuvarile veakood (Err 1, Err 2, Err 3, Er 4 ja Err 5). Kui kuvarile ilmub veakood, võta 
ühendust seadme valmistajaga.
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Antti-Teollisuus Oy annab enese poolt valmistatud seadmetele garantii järgmistel tingimustel:

 1. Garantii aeg on üks aasta ja selle arvestamine algab päevast, kui seade tehasest   
  tarnitakse; siiski on garantii aeg 
  vähemalt üks koristushooaeg.
 2. Garantii katab mistahes garantiiajal avastatud materjali- ja valmistusvigu.
 3. Kuivati soojusvaheti garantiiperiood on viis aastat tehasest tarnimise päevast arvates.
 4. Seadme paigaldamise, kasutamise ja tehnilise hoolduse käigus tuleb järgida valmistaja  
  poolt antud  
  juhiseid ja kehtivaid seadusandlikke nõudeid.
 5. Elektritöid tohib sooritada ainult nõuetekohast luba omav elektrimontöör.
 6. Valmistaja ei vastuta edasimüüja poolt antud võimaliku lisagarantii täitmise eest.

Garantiihüvitised

 Garantii katab vigastatud osade vahetamise või remondi, vastavalt sellele, mida valmistaja  
 vajalikuks peab. 

 Garantii ei hõlma seadme purunemisest tingitud kaudsed 
 kahjud ega osa vahetamisega seotud töö- ja lähetuskulud ning päevaraha.
 Garantii ei kata seadme kokkumonteerimist ega häälestamist.
 Tootegarantii kehtivuse eelduseks on Antti-Teollisuus poolt aktsepteeritud komponentide ja   

 juhtsüsteemide kasutamine.

Piirangud

Õigus garantiihüvitisele puudub järgmistel juhtudel:

 1. Kui viga on tingitud normaalsest kulumisest, ebanormaalsetest kasutustingimustest,  
  ebaõigest paigaldusest, ebapiisavast hooldusest, hooletusest või ebasihipärasest   
  kasutusest.
 2. Põhjuseks on olnud vale pinge või mistahes elektrivõrgu häire.
 3. Põhjuseks on olnud äike, tulekahju, üleujutus või mistahes muu väline tegur.
 4. Põhjuseks on olnud vee või muu saasteaine sattumine kütusesse või põletile sobimatu  
  kütuse kasutamine.
 5 Juhul, kui kasutaja on valmistaja loata muutnud seadme konstruktsiooni, paigaldanud   
  sellele  lisaseadmeid või muutnud piiravate seadiste eelseatud fikseeritud väärtusi.

Hüvitise taotlemine

 1. Teata valmistajale ja edasimüüjale kohe kirjalikult mistahes avastatud veast.
 2. Teata seadme mudel, tüüp, seerianumber ja tarne/käikulaskmise kuupäev.
 3. Saada seade vastava palve saamisel viivitamatult garantiitöökotta. Kui
  seadet ei tagastata, on garantiitöökojal õigus asendusosa  
  eest arve esitada

GARANTIITINGIMUSED
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