FlexCom manual
1. Programmering af prop nr.
2. Kalibrering af prop.
3. Ændring af priser.
4. Ændring af produkt navn.
5. Nulstilling af FlexCom.
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Navigation i FlexCom
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1. Programmering af prop nummer.

1. Drej nøglen bag på FlexCom’en

2. "Menu Programming" vises i displayet.

3. Tryk på «P1» indtil "Menu Utilities" vises i displayet.
Tryk på «P5» (Enter) for at vælge menuen.

4. Tryk på «P1» indtil du ser "Utilities Flexicap progr”.
Tryk «P5» (Enter) for at vælge menuen.
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5. Tryk på «P5» (Enter), så en markør under 0 vises,
( 001).

6. En lille streg under cifferet angiver positionen af
markøren. Flyt markøren med «P1».

7. Øg nummeret med «P4» knap og mindsk nummeret
med «P3» knappen.

8. Når det korrekte prop nr. er indtastet, trykkes
knappen «P5» (Enter).

9. Sæt proppen i FlexCom ringen.
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10. Fjern proppen og tryk «P5» for at starte på ny
programmeringen, ellers gå til trin 11.

11. Når al programmering er færdig tryk «P1» indtil
«Afslut» vises.

12. Tryk på «P5» (Enter) for at afslutte.

13. Drej nøglen tilbage til normal position.
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2. FlexCom viscositets kalibrering
Viskositeter kan kalibreres fra FlexCom’en kalibreringen anvendes af FlexCom’en til
beregning af alle størrelser. En kalibrering af viskositet er påkrævet.

1. Drej nøglen bag på FlexCom’en

2. "Menu Programming " vises i displayet.

3. Tryk på «P1» indtil "Menu Safe Mode" vises i displayet.
Tryk på «P5» (Enter) for at vælge menuen.

4. Tryk på «P1» indtil "Safe Mode Calibration" vises.
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5. Tryk på «P5» (Enter) for at vælge menuen.

6. Sæt flasken, med proppen der skal kalibreres, i ringen.
Navnet på viskositeten af flasken vil blive vist, når flasken
er i ”hælde” (lodret) stilling.

7. Hold den belyste knap nede (P1), mens der tappes 40
ml. i et måleglas.
(40 ml. er en forprogrammeret kalibrerings volume, alle
propper skal altid kalibreres til 40 ml. lige gyldig hvilken
størrelse der tappes)

8. Når 40 ml. i måleglasset rammes slipper du den
belyste knap (P1), viskositeten er nu kalibreret. Hvis du
har brug for re-kalibrering eller kalibrering af en ny
viskositet, fjernes proppen fra ringen og vender tilbage til
trin 6.

Kalibreringsreferencen anvendes
af FlexCom’en til beregning af alle
størrelser.
En kalibrering er påkrævet per
viskositet.

9. Når kalibreringen er afsluttet, drejes nøglen tilbage til
normal position.
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3. Ændring af priser.

1. Drej nøglen bag på FlexCom’en

2. "Menu Programming " vises i displayet.

3. Tryk på «P5» (Enter) for at vælge menuen, derefter
vises ”Programming Product” i displayet

4. Tryk på «P5» (Enter) så flg. står i displayet:
”1st. line <E> or product Nr. <+>” tryk på «P5» (Enter) så
vises første produkt.
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5. Tryk på «P1» indtil "Price 1?" vises i displayet.

6. Tryk på «P5» (Enter), så en markør under 0 vises.
(En lille streg under cifferet angiver positionen af
markøren.)
Flyt markøren med «P1».

7. Øg nummeret med «P4» knap og mindsk nummeret
med «P3» knappen.
Ryk markøren med «P1».
Når den korrekte pris er indtastet, trykkes knappen «P5»
(Enter).

8. For at komme til næste produkt tryk «P2»,
og gentag step 6-8.

9. Når prisændringerne er afsluttet, drejes nøglen tilbage
til normal position.
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4. Ændring af produkt navn.

1. Drej nøglen bag på FlexCom’en

2. "Menu Programming " vises i displayet.

3. Tryk på «P5» (Enter) for at vælge menuen, derefter
vises ”Programming Product” i displayet

4. Tryk på «P5» (Enter) så flg. står i displayet:
”1st. line <E> or product Nr. <+>” tryk på «P5» (Enter) så
vises første produkt.
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5. Tryk på «P1» indtil produkt navnet (prop 1) vises i
displayet.

6. Tryk på «P5» (Enter), så en markør under P vises.
(En lille streg under bogstavet angiver positionen af
markøren.)
Flyt markøren med «P1».

7. Ændrer bogstaverne med «P4» og «P3» knappen.
Ryk markøren med «P1».
Når det korrekte navn er indtastet, trykkes knappen «P5»
(Enter).

8. For at komme til næste produkt tryk «P2»,
og gentag step 6-8.

9. Når prisændringerne er afsluttet, drejes nøglen tilbage
til normal position.
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5. Nulstilling af FlexCom.

1. Drej nøglen bag på FlexCom’en

2. "Menu Programming " vises i displayet.

3. Tryk på «P1» indtil "Menu Results" vises i displayet.
Tryk på «P5» (Enter) for at vælge menuen.

4. Nu vises ”Results Print” i displayet
Tryk på «P5» (Enter) for at vælge menuen.
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5. Tryk på «P1» til ”Print Z-daily” vises i displayet.
Tryk på «P5» (Enter) for at nulstille ”Z-daily”.
Hvis du har printer tilsluttet vil resultaterne nu blive
udskrevet.

6. Nu er FlexCom’en nulstillet.
Du kan nu dreje nøglen tilbage til normal position.
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