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Garanţie limitată  
Prin prezenta, Supco International Ltd. garantează că va repara sau înlocui gratuit, la 
alegerea sa, orice piesă a Dispozitivului de înregistrare cu afişarea temperaturii / 
umidităţii şi evenimentelor sau oricare din accesoriile acestuia, care se prezintă defecte de 
material sau manoperă, pe o perioadă de UN AN de la data achiziţionării iniţiale de către 
cumpărător. Această garanţie nu se aplică dacă, în opinia Supco International Ltd., 
Dispozitivul de înregistrare VLT4/VLTH, sau oricare din accesoriile sale, a fost 
deteriorat în mod intenţionat sau accidental prin utilizare greşită, din neglijenţă sau 
ambalare necorespunzătoare, transportare, modificare sau efectuare de activităţi de 
service, de către altă entitate decât Supco International Ltd. sau personal autorizat Supco 
International Ltd. Pentru informaţii referitoare la metoda de a beneficia de service 
conform prezentei garanţii, vă rugăm să contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat 
VLT4/VLTH sau contactaţi Supco International Ltd. la adresa de mai jos:  
SUPCO  International LTD., CP 8047, STR. HAUMANUT nr. 3 NETANYA, 42180,  
ISRAEL, Tel. 972-9-865 4101, FAX: 972-9-865 9111 info@supco.co.il   
 

Declaraţie de declinare a responsabilităţii 
Supco nu oferă nicio garanţie, reprezentare sau justificare cu privire la caracterul adecvat 
al produselor sale pentru orice scop particular, şi Supco nu îşi asumă nicio 
responsabilitate ca urmare a aplicării sau utilizării oricăruia din produsele sale, şi în mod 
special îşi declină întreaga responsabilitate care include, fără a se limita la, daunele 
incidentale sau consecvenţiale.  
Produsele Supco nu sunt proiectate, intenţionate sau autorizate pentru a fi utilizate ca şi 
componente în cadrul unor sistem care susţin viaţa sau pentru oricare altă utilizare în care 
defectarea produsului Supco poate crea o situaţie în care poate apărea rănirea personală 
sau decesul sau pierderi financiare importante.  
În cazul în care una sau mai multe persoane achiziţionează sau utilizează produsele 
Supco pentru astfel de utilizări neautorizate sau greşit, acea persoană sau acele persoane 
vor despăgubi şi va proteja Supco şi ofiţerii, angajaţii, asociaţii şi distribuitorii Supco 
împotriva oricăror plângeri, costuri, daune, cheltuieli şi onorarii avocăţeşti rezonabile 
care rezultă, direct sau indirect, ca urmare a unor revendicări pentru rănire personală, 
deces sau pierderi financiare asociate cu astfel de utilizări neautorizate sau neintenţionate, 
chiar dacă astfel de revendicări pretind că Supco a dovedit neglijenţă cu privire la 
proiectarea sau producerea produsului în cauză.  
 

Instrucţiuni de instalare şi precauţii 
1. Dispozitivele din pachet sunt proiectate pentru a fi instalate pe perete sau pe o 

masă.  
2. La instalarea produsului pe un perete, asiguraţi-vă că utilizaţi tipul corect de 

şurub. Strângeţi bine toate şuruburile pentru a preveni căderea produsului instalat.  
3. Mai întâi efectuaţi toate conexiunile produsului şi abia apoi instalaţi 

transformatorul pe perete.  
 

Măsuri de siguranţă 
1. Instalaţi produsul într-un mediu uscat. Evitaţi condiţiile de umiditate şi scurgerile 

de apă.  
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2. Protejaţi proiectorul şi alimentarea cu tensiune de temperaturi extreme. Nu 
instalaţi produsul în apropierea radiatoarelor sau în lumina directă a soarelui.  

3. Preveniţi căderea oricăror corpuri străine pe produs. Preveniţi vărsarea unor 
lichide, cum ar fi acizii puternici.  

4. Conectaţi cablul de alimentare cu tensiune la tensiune corespunzătoare, conform 
instrucţiunilor marcate pe unitate. 

5. Pentru a preveni deteriorarea cablurilor sau conectorilor, nu deconectaţi cablurile 
trăgând de ele.  

6. Pozaţi cablurile acolo unde cablurile nu produc riscuri şi unde nu pot fi deteriorate 
în vreun fel.  

 
Avertismente 

1. Nu înlocuiţi cablurile sau conectorii cu piese care nu sunt originale. 
2. Conexiunile greşite pot produce electrocutări.  
3. Sursa de alimentare cu tensiune este proiectată numai pentru utilizarea la interior.  
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CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 
 
Definirea termenilor 
Model VLT4 – Dispozitiv de înregistrare cu afişarea temperaturii – suportă 4 intrări de 
senzor de temperatură şi comutatoare (eveniment) în orice combinaţii (până la 4 canale).  
Model VLTH – Dispozitiv de înregistrare cu afişarea temperaturii şi umidităţii – suportă 
2 senzori fizici de temperatură şi umiditate (4 canale) sau un senzor de temperatură şi 
umiditate şi o indicaţie pentru comutator (eveniment) (3 canale).  
Senzor T – senzor de temperatură (numai pentru modelul VLT4).  
Senzor TH – senzor de temperatură şi umiditate (numai pentru modelul VLTH).   
Senzor S – senzor de eveniment/comutator (indicaţie On/Off – Pornit/Oprit, pentru 
ambele modele VLT4 şi VLTH).  
LED – indicator luminos (diodă emiţătoare de lumină).  
RS232 – un standard pentru transmisia în serie a datelor între două dispozitive.  
 
Dispozitivul de înregistrare cu afişarea temperaturii / umidităţii şi evenimentelor (VLT) 
înregistrează, salvează şi imprimă până la 16.200 de citiri la intervale pre-definite. VLT 
produce o alarmă ori de câte ori valoarea măsurată se situează peste sau sub intervalul 
definit sau ori de câte ori Evenimentul (Comutatorul) îşi schimbă poziţia. Alarma poate fi 
produsă imediat după măsurarea valorii care se situează în afara intervalului definit sau 
după ce valoarea măsurată rămâne în afara intervalului definit o anumită perioadă de 
timp. Dispozitivul VLT oferă câteva opţiuni de imprimare, inclusiv capacitatea de a 
trimite dare către un PC extern sau către un dispozitiv de accesare internet printr-un 
adaptor celular (nu este inclus).  De asemenea, dispozitivul VLT poate trimite alarme 
către un dispozitiv extern prin intermediul unui contact de releu.  
Interval de măsurare: 
Interval de temperatură pentru VLT4: -40°C până la +130°C ± 0,5°C (-40°F până la 
+266°F ± 1,0°F).  
Interval de temperatură pentru VLTH: -40°C până la +85°C ± 0,5°C (-40°F până la 
+185°F ± 1,0°F).  
Interval de umiditate relativă pentru VLTH: 0% la 100% RH, acurateţe: 10% la 90% RH 
± 2% RH, altele ± 4% RH 
Interval de temperatură de operare pentru VLT4/ VLTH: 
Fără hârtie termică: -40°C până la +85°C (-40°F până la +185°F) 
Cu hârtie termică: -40°C până la +65°C (-40°F până la +150°F) 
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Caracteristici 
Tabelul 1 prezintă caracteristicile VLT, cu referinţe la secţiunea şi pagina din acest 
manual, care descrie modul de utilizare sau configurare a caracteristicii respective:  
 

Tabel 1: Caracteristicile dispozitivului de înregistrare imagini 
Caracteristică (conform modelului) Pentru mai multe informaţii, consultaţi 
Setează tipul de intrare pentru senzor: citiri de 
temperatură/  temperatură & umiditate/ eveniment  

Configurarea setărilor pe tipuri de senzori la pagina 
19 

Înregistrează citirile de temperatură/ umiditate/ 
eveniment la intervale cuprinse între 0,5 şi 120 de 
minute. 

Modificarea intervalului de citire la pagina 29 

Emite o alarmă dacă valorile de temperatură/ 
umiditate/ eveniment se situează în afara 
intervalului pre-definit 

Configurarea intervalului de alarmă la pagina 21 

Afişează valorile min./max. măsurate şi modifică 
ecranul pentru a afişa canalele următoare 

Vizualizaţi valorile curente/min./max. măsurate la 
pagina 11 

Resetaţi valorile statistice cele mai mari şi cele mai 
mici din memorie 

Resetaţi valorile statistice min./max. de alarmă la 
pagina 12 

Înregistrează şi afişează temperaturile, în grade C 
sau F, şi data în format european sau englez 
(american) 

Configurarea temperaturii şi a formatelor de dată 
la pagina 26 

Înregistrează şi imprimă 16.200 de citiri la cerere, 
oricând 

Imprimare la pagina 12 

Patru formate de imprimare, inclusiv grafic sau text, 
nume/număr IS, ora, temperatura, umiditatea, 
evenimentul şi statutul alarmei 

Configurarea setărilor de imprimare la pagina 24 

Rapoarte de măsurare imprimate şi sortate şi 
Centralizatoare   

Imprimă lista rapoartelor memorate sortate la 
pagina 13 şi Imprimă centralizatoare la pagina 13 

Alarme acustice şi vizuale, incluzând o opţiune de a 
trimite alarmele către un dispozitiv extern 

Alarme la pagina 23 şi Conexiuni opţionale la 
pagina 8 

Activează o alarmă sonoră dacă bateria de rezervă 
devine slabă sau dacă hârtia termică se termină 

Configurarea alarmei pentru baterie de rezervă 
slabă la pagina 23 sau Configurare alarmă 
terminare hârtie la pagina 23 

Opţiune de exportare date către un PC extern Vizualizarea informaţiilor despre un PC extern la 
pagina 8 

Baterie de rezervă opţională pentru 60 de ore Instalarea şi înlocuirea bateriei la pagina 10 
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Descriere  
Figura 1 indică partea frontală şi partea superioară a VLT.  
 

 
Figura 1: Dispozitiv de înregistrare cu afişaj – Vedere faţă/sus  

 
1. Întrerupător alimentare cu tensiune 
2. port RS-232 
3. Jack de curent 12 V 
4. Legături silenţioase alarmă 
5. Jack-uri intrări senzori fizici: 5a, 5b, 5c şi 5d (pentru senzori de temperatură, 

umiditate sau eveniment) 
• Modelul VLT4 – poate utiliza cele 4 jack-uri de intrare, 5a-5d.  
• Modelul VLTH – poate utiliza numai 2 jack-uri de intrare (cele 2 jack-uri de 

pe partea stângă, 5a şi 5b) 
 

6. Legături pentru alarmă la distanţă 
7. Clemă pentru capac pentru hârtie  
8. Siguranţă pentru suport  
9. Capac hârtie  
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Figura 2 indică partea din spate şi de jos a VLT.  
 

 
 

Figura 2: Dispozitiv de înregistrare cu afişaj – Vedere spate  
 

10. Orificiu de fixare de siguranţă  
11. orificiu de agăţare 
12. orificiu de montare suport 
13. capac baterii 
14. montare pe suport în consolă 
15. grilaj sonerie alarmă  

 
 
Figura 3 indică zona de afişaj a VLT 

 
Figura 3: Dispozitiv de înregistrare cu afişaj – Afişaj  

 
                      9 Dispozitiv de înregistrare şi afişare 



CAPITOLUL 2 INSTALARE  
  
Prezentul capitol explică modul de instalare a VLT şi include următoarele teme: 

• Conţinutul pachetelor – conţine lista cu conţinuturile pachetului VLT.  
• Opţiuni de instalare – descrie modalităţile posibile de instalare a VLT şi descrie 

modul cum se ataşează un VLT pe un suport în consolă pe perete.  
• Conexiuni – descrie conexiunile de cablu obligatorii şi opţionale, inclusiv 

instrucţiunile referitoare la modul de pornire a VLT.  
• Tensiune – descrie cerinţele de alimentare cu tensiune ale VLT şi capacitatea de 

operare cu bateria de rezervă şi explică modul de instalare şi înlocuire a bateriilor.  
 
Conţinuturile pachetului 
Pachetul VLT trebuie să includă următoarele componente:  

Tabelul 2: Conţinuturile pachetului 
Descriere Cantitate Numărul de catalog al 

piesei  
Unitate VLT cu capacitatea de a citi până la 4 canale 1 VLT4-12 (12 V pentru vehicul) 

VLT4-115 (115 V) 
VLT4-230 (230 V Europa) 
VLTH-12 (12 V pentru vehicul) 
VLTH-115 (115 V) 
VLTH-230 (230 V Europa) 

Cablu la distanţă 33 picioare pentru Eveniment 
(comutator pornit/oprit) 
Senzor la distanţă de temperatură pentru VLT4 sau 
Senzor de temperatură şi umiditate pentru VLTH 

1 (10 metri) 
 
1 
(33 picioare/ 
10m) 

VLSCABLE 
 
VLT PROBE sau 
VLTHPROBE 

Rolă hârtie termică, lăţime 2 inci, lungime 131 picioare 
(40 metri) pentru max. 12.750 linii de text. 

2 (1 
instalată) 

VLPAPER 

Adaptor curent CA/CC 12 V – US (120V) sau 
Adaptor curent CA/CC 12 V – EU (230V) sau 
Cablu de CC în loc de adaptor de curent pentru VLT12 

1 VL115 
VL220 (Europa) 
CRCPW 

Baterie litiu 3,6V (CR2032) 1 (instalată) VLBAT 
Suport în consolă 1 VLBRKT 
Ghid de utilizare  1 VLMANUAL 
Şuruburi de instalare a consolei + şuruburi de fixare  3+1  
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Opţiuni de instalare 
VLT poate fi utilizat ca unitate de sine stătătoare sau unitate ataşată pe un perete. 
Prinderea pe perete a unui VLT se poate face în două moduri: 

• Montaj direct – prindeţi VLT direct pe perete.  
• Montaj pe suport în consolă – prindeţi consola VLT de perete şi apoi agăţaţi VLT 

pe consolă, conform instrucţiunilor de mai jos.  
 
Montaj pe suport în consolă 
Pentru prinderea VLT pe perete folosind suportul în consolă: 

1. Prindeţi consola VLT de perete cu trei şuruburi, aşa cum se indică în figura 4.  

 
Figura 4: Montaj pe suport în consolă 

 
Notă: Asiguraţi-vă că lăsaţi spaţiu suficient în partea stângă pentru a putea opera 

comutatorul principal şi a conecta toate celelalte cabluri menţionate în secţiune 
Conexiuni la pagina 7.  

2. Aşezaţi VLT pe cele două cârlige ale consolei instalate, aşa cum se indică în 
Figura 4.  

3. deschideţi capacul de la hârtie apăsând cele două cleme de prindere ale capacului 
(articolul 7 în Figura 1) şi trăgând capacul în afară.  

4. strângeţi un şurub prin orificiul de sub rola de hârtie pentru a fixa VLT de suport, 
aşa cum se indică în Figura 5.  

5. reaşezaţi pe poziţie capacul pentru hârtie.  
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Figura 5: Fixarea unităţii pe suport  

Conexiuni 
Această secţiune descrie cablurile pe care trebuie să le conectaţi pentru a utiliza VLT, dar 
şi cablurile pe care le puteţi anexa pentru a putea utiliza funcţiile opţionale.  
 
Conexiuni obligatorii şi pornirea 
Pentru a conecta şi porni VLT: 

1. Conectaţi adaptorul de CA în sursa de alimentare cu tensiune şi conectaţi cablul 
de 12V la jack-ul de curent (articolul 3 din Figura 6).  

2. conectaţi cablul senzorilor de temperatură/ temperatură-umiditate/ eveniment la 
jack-urile de intrare pentru senzori (articolele 5… din Figura 6). Dispozitivul de 
înregistrare VLT are 4 jack-uri de intrare. Conectaţi senzorii de la 1 la 4 de la 
stânga la dreapta. VLTH utilizează numai primele 2 jack-uri de intrare de la 
stânga.  

3. Răsuciţi comutatorul de alimentare cu tensiune în poziţia On/Pornit (articolul 1 
din Figura 6). LED-urile pentru Alimentare cu tensiune şi Senzor luminează în 
verde. După câteva momente, valoarea primului canal trebuie să fie afişată pe 
ecran.  

 
Figura 6: Conexiuni 
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Conexiuni opţionale 
Puteţi conecta următoarele cabluri opţionale:  

• Pentru a trimite alarmele către un dispozitiv la distanţă, anexaţi un cablu la 
legăturile pentru alarma la distanţă (articolul 6 din Figura 6). Legăturile pentru 
alarmă la distanţă sunt o pereche de terminale ¼ ”, 1 amp, 12V.  

• Pentru a exporta date către un PC, anexaţi un cablu RS-232 (nu este inclus) de la 
PC la portul RS-232 (articolul 2 din Figura 6).  

• Pentru a exporta date către dispozitivul de vizualizare internet, conectaţi cablul de 
la adaptorul celular (nu este inclus) la portul RS-232 (articolul 2 din Figura 6). 

• Pentru a trece alarma pe modul silenţios, conectaţi un dispozitiv la distanţă de 
atenuare a alarmei prin ataşarea unui cablu cu un comutator momentan pentru a 
scurtcircuita pe moment legăturile dispozitivului de atenuare a alarmei ((articolul 
4 din Figura 6). Legăturile dispozitivului de atenuare a alarmei sunt o pereche de 
terminale de ¼ ”.  

 
Vizualizarea informaţiilor pe un PC extern 
Înainte de a putea vizualiza informaţiile de pe VLT pe un PC extern, trebuie să stabiliţi o 
nouă conexiune Hyper Terminal pe PC. 
Notă: Dacă aţi stabilit deja o conexiune Hyper Terminal pe PC-ul dvs., treceţi la 

Importare informaţii pentru a fi vizualizate pe un PC extern la pagina 9.  
 
Stabilirea unei noi conexiuni Hyper Terminal  
Pentru a stabili o nouă conexiune Hyper Terminal pe PC-ul dvs.  

1. Conectaţi un cablu RS-232 de la PC la portul RS-232 (articolul 2 din Figura 6).  
2. Pe PC, deschideţi Hyper Terminal. Pentru a deschide Hyper Terminal, selectaţi 

Start>Programs>Accessories>Communications>HyperTerminal şi daţi 
dublu-clic pe HYPERTRM.EXE.  

Notă: Dacă Hyper Terminal nu este instalat pe computerul dvs., îl puteţi instala din 
Control Panel. Daţi dublu-clic pe Add/Remove Programs, alegeţi tab-ul Windows 
Setup, selectaţi Communications, daţi clic pe Details, selectaţi Hyper Terminal, daţi 
clic pe OK şi apoi încă o dată OK.  

3. Introduceţi un nume pentru conexiunea VLT.  
4. Selectaţi o pictogramă şi apoi daţi clic pe OK.  
5. În fereastra Connect to, mergeţi la cel mai de jos meniu Connect using: şi 

selectaţi Direct to Com1 (asiguraţi-vă că alegeţi un port Com liber).  
6. Daţi clic pe OK. Dacă portul Com nu este liber, alegeţi alt port selectând 

File>Properties> şi selectând portul COM corespunzător şi apoi daţi clic pe OK. 
 
Notă: Configuraţi proprietăţile COM după cum urmează: biţi pe secundă – 9600; biţi de 

date – 8; paritate – niciuna; biţi oprire – 1; control flux – niciunul.  
 
Importare informaţii pentru a fi vizualizate pe un PC extern  
Pentru a vizualiza informaţiile de la VLT pe un PC extern:  

1. Conectaţi un cablu RS-232 de la PC la portul RS-232 (articolul 2 din Figura 6).  
2. Pe PC, deschideţi programul de conectare VLP Hyper Terminal. Pentru a-l 

deschide, selectaţi Start>Programs>Accessories>Communications> 
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HyperTerminal şi daţi dublu-clic pe pictograma VLP Hyper Terminal pe care aţi 
creat-o anterior (consultaţi Stabilirea unei noi conexiuni Hyper Terminal la pagina 
8).  

Fereastra VLP Hyper Terminal de pe computer afişează linii de mesaj conform frecvenţei 
de comutare. Hyper Terminal afişează informaţii cum ar fi imprimările VLT în format 
text complet, atât manual cât şi automat. Pentru informaţii referitoare la imprimarea 
manuală, consultaţi Imprimarea la pagina 12. Pentru informaţii referitoare la imprimarea 
manuală, consultaţi Configurarea setărilor de imprimare la pagina 24. 
 
Note: Pentru a captura liniile una după alta, selectaţi File> Properties şi apoi selectaţi 
tab-ul Setting. La ASCII Setup, selectaţi Append line feed to incoming line ends 
(anexaţi avansul de rând la finalurile liniei care intră/urmează).  
Pentru a captura datele într-un fişier, selectaţi Transfer> Capture Text. Introduceţi 
numele fişierului şi daţi clic pe Start.  
 
Alimentarea cu tensiune  
Această secţiune explică cerinţele de alimentare cu tensiune ale VLT şi capacitatea de 
operare cu bateria de rezervă şi explică modul de instalare şi înlocuire a bateriilor.  
 
Sursă de alimentare cu tensiune şi tensiunea în modul rezervă  
VLT utilizează o sursă de alimentare cu curent CA/CC de 12V, 2A. atunci când VLT 
utilizează sursa principală de alimentare cu tensiune, LED-ul Power este aprins şi 
luminează verde.  
Consum de putere: 12V, 1550mA max. în timp ce imprimă (100mA fără imprimare).  
În cazul unei căderi de tensiune, sau dacă temperatura mediului de lucru depăşeşte 150°F 
(65°C), VLT comută în mod automat pe bateria de rezervă de 9V (dacă este instalată). 
Atunci când operează în modul rezervă, VLT salvează măsurătorile în memorie dar nu le 
imprimă. LED-ul Power luminează intermitent şi zona de afişaj indică valoarea 
măsurătorilor curente conform frecvenţei de comutare, la fiecare 15 minute minimum 
timp de două secunde.  
De asemenea, puteţi afişa manual valoarea măsurătorilor curente la un anumit moment, 
timp de două secunde, apăsând . Cu o nouă baterie de 9V, VLT poate opera în 
modul rezervă timp de 60 de ore.  
Când tensiunea revine, LED-ul Power continuă să lumineze fără intermitenţă şi 
imprimanta (dacă este activată) imprimă valoarea măsurătorilor care au fost înregistrate 
fără a fi imprimate atunci când VLT a operat în modul rezervă.  
 
Instalarea şi înlocuirea bateriei  
VLT utilizează două baterii:  

• Baterie pe litiu de 3.6V (CR2032) – utilizată pentru salvarea datelor de măsurare 
şi a setărilor de configuraţie şi pentru funcţionarea ceasului în timp real. După 
înlocuirea bateriei pe litiu, trebuie să verificaţi şi să resetaţi setările de configurare 
a VLT.  

• Baterie de rezervă alcalină de 9V – utilizată pentru funcţionarea în modul 
rezervă (consultaţi Sursa de alimentare cu tensiune şi alimentarea în modul de 
rezervă la pagina 9). Această baterie este opţională şi nu este inclusă în pachetul 
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VLT. Atunci când Led-ul Low Batt (baterie goală) luminează, bateria de rezervă 
de 9V trebuie înlocuită (consultaţi Configurarea alarmei pentru baterie de 
rezervă goală la pagina 23).  

Pentru a schimba sau a înlocui bateriile: 
1. Împingeţi şi glisaţi spre în afară capacul compartimentului bateriei, aşa cum se 

indică în Figura 7.  
2. Instalaţi bateriile conform indicaţiilor, respectând indicaţiile de polaritate din 

interiorul compartimentului bateriei.  
3. Poziţionaţi capacul pe compartimentul bateriei şi împingeţi până se aude un 

ţăcănit.  

 
Figura 7: Instalarea şi înlocuirea bateriei 
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CAPITOLUL 3 FUNCŢIONARE  
 
Acest capitol explică modul de funcţionare al VLT şi include următoarele teme:  

Afişarea valorii măsurătorilor   
Imprimare   
Împingerea şi înlocuirea hârtiei în imprimantă   

 Alarme  
 
Afişarea valorii măsurătorilor 
Atunci când VLT este pornit, el afişează valoarea curentă a primului canal (senzor 1). 
Mai puteţi afişa valoarea altor canale apăsând  şi valorile lor maxime (”HI_”) şi 
minime (”LO_”) măsurate din memoria VLT apăsând  o dată sau de două ori. 
Memoria VLT poate stoca până la 16.200 de citiri. Perioada de timp acoperită depinde de 
frecvenţa de comutare. De exemplu, dacă frecvenţa de comutare este de 15 minute, 
memoria internă a VLT conţine date ale valorii măsurătorilor din ultimele 170 de zile.  
 
Vizualizarea valorilor curentă/min./max. măsurate  

 Afişează valoarea măsurată şi valoarea următoarelor canale – ecranul va afişa 
standard valoarea canalului #1 şi Channel LED#1 va fi aprins. Apăsaţi  
pentru a afişa valoarea canalului următor şi LED-ul pentru senzor va fi comutat 
corespunzător la următorul Channel LED (LED de canal).  
Afişează cea mai mare valoare măsurată (max) - Channel LED curent este 
PORNIT, conform numărului canalului afişat (de la 1 la 4). Apăsând , se 
afişează valoarea statistică maximă pentru canalul curent. Ecranul va afişa: 
”HI__” timp de 2 secunde, apoi va afişa cea mai mare valoare memorată pentru 
acel canal.  

 

 Afişează cea mai mică valoare măsurată (max) - Channel LED curent este 
PORNIT, conform numărului canalului afişat (de la 1 la 4). Apăsând  încă o 
dată, se afişează valoarea statistică minimă pentru canalul curent. Ecranul va 
afişa: ”LO__” timp de 2 secunde, apoi va afişa cea mai mică valoare memorată 
pentru acel canal. 

 
Resetarea valorilor statistice HI_\LO_\Alarmă  
Butonul Reset va şterge memoria pentru: valorile statistice de ”HI__” (Max.) \ ”LO__” 
(Min.) şi Alarmă pentru toate cele patru canale. Apăsaţi  de două ori pentru a afişa 
rESt. Apăsaţi  pentru acord, rESt afişat va lumina intermitent. Apăsaţi  încă o 
dată pentru a aproba – pe toate cele patru canale, valorile statistice HI__\LO__\Alarmă 
vor fi şterse din memorie – ecranul va reveni la valoarea curentă măsurată. În memorie se 
vor salva data şi ora ultimei resetări a valorilor statistice HI__\LO__\Alarmă.  
Note: Apăsând  încă o dată sau în timp ce afişează valoarea HI__ sau LO__ sau 
rESt şi timp de 3 secunde nu se apasă nicio tastă sau se apasă tasta , ecranul revine 
şi indică ultima valoare măsurată pentru canalul curent.  
Canalul de Eveniment (Comutare) nu are valori max. sau min.  
Puteţi configura VLT să afişeze temperaturile fie în grade Celsius, fie în grade 
Fahrenheit. Consultaţi Configurarea temperaturii şi formate de dată la pagina 26.  
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Formate posibile ale valorilor şi afişarea avertismentelor  
Valoarea măsurată va fi afişată pe un ecran cu 4 cifre având următorul format opţional şi 
în conformitate cu tipul de senzor conectat şi avertismente: 

Temperatură: 130,0/-40,9 (fără semnul de grade C / F)  
Umiditate: 100,0 / H99,9 / H_0.1 (începe cu H cu excepţia 100,0)  
Eveniment: _On_/_OFF (poziţie standard)   

 Fără senzor: _noS (când nu există nici un senzor anexat conform setărilor de 
senzor) 

 
Imprimare 
VLT poate fi configurat să imprime în mod automat valorile măsurătorilor la intervale 
definite. Pentru o descriere a modurilor de imprimare valabile şi instrucţiuni referitore la 
setările de imprimare, consultaţi Configurarea setărilor de imprimare la pagina 24.  
 

 În plus, puteţi imprima manual la cerere: rapoarte de memorie (o listă a tuturor 
măsurătorilor salvate), rapoarte sortate pe dată şi oră, centralizatoare ale setărilor, 
alarme şi statistici sau să trimiteţi rapoartele către un PC pentru a vizualiza şi 
salva informaţiile.  

 
Imprimarea unei liste a rapoartelor recente din memorie 
VLT poate imprima manual la cerere o listă a rapoartelor recente din ultimele 270 de 
măsurători salvate. Pentru a imprima lista rapoartelor recente din memorie pe 
imprimantă:  

1. apăsaţi , apare SEnd (trimite raport)  
2. apăsaţi , pentru a trimite lista rapoartelor către imprimantă, apare rEPL  
3. apăsaţi , apare rEPO (raport aprobat)  
4. apăsaţi , începe imprimarea ultimei liste cu rapoarte, apare valoarea curentă  

 
Imprimarea listei sortate a rapoartelor din memorie  
VLT poate imprima manual o listă a rapoartelor sortate la cerere (o listă a tuturor 
rapoartelor de măsurători salvate). Fiecare raport conţine 270 de linii fiind organizat în 
funcţie de oră şi dată. Pentru a imprima acele rapoarte sortate de memorie la imprimantă:  

1. apăsaţi , apare SEnd (trimite raport)  
2. apăsaţi , pentru a trimite lista rapoartelor către imprimantă, apare rEPL  
3. apăsaţi , apare rEPO (raport aprobat)  
4. apăsaţi , imprimarea listei cu rapoarte disponibile începe, valoarea curentă 

apare 
Alegeţi numărul raportului din lista imprimată în funcţie de oră şi dată  
5. apăsaţi , apare SEnd (trimite raport)  
6. apăsaţi , pentru a trimite lista rapoartelor către imprimantă, apare rEPL  
7. apăsaţi , apare rEPO (raport aprobat)  
8. utilizaţi  şi  pentru a alege numărul raportului din selecţia dvs.  
9. apăsaţi , imprimarea liste cu rapoarte alese începe, valoarea curentă apare 
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Imprimarea raportului centralizator  
VLT poate imprima manual la cerere o listă a rapoartelor centralizatoare pentru toate 
măsurătorile curente, alarmele şi configuraţiile de setare ale VLT.  De exemplu: 
măsurătorile cele mai mari, cele mai mici sau curente, frecvenţa de comutare, tip de 
canal, denumirile canalelor, valorile ultimei alarme, prag de alarmă şi setări de întârziere, 
stare etc.: 

1. apăsaţi , apare SEnd (trimite raport)  
2. apăsaţi , pentru a trimite lista rapoartelor către imprimantă, apare rEPL  
3. apăsaţi , apare rEPO (raport centralizator aprobat)  
4. apăsaţi , imprimarea raportului centralizator începe, şi apare valoarea 

curentă  
 
Exportarea unui raport de memorie către un PC 
VLT poate trimite manual la cerere o listă a rapoartelor cu toate măsurătorile salvate către 
un PC pentru a vizualiza sau salva informaţiile: 

1. apăsaţi , apare SEnd (trimite raport)  
2. apăsaţi , pentru a trimite lista rapoartelor către un PC, apare rEPL  
3. apăsaţi , trimiterea raportului începe, şi apare valoarea curentă  

 
Exportarea unui raport centralizator către un PC 
VLT poate trimite manual la cerere o listă a rapoartelor centralizatoare pentru toate 
măsurătorile curente, alarmele şi configuraţiile de setare ale VLT.  De exemplu: 
măsurătorile cele mai mari, cele mai mici sau curente, frecvenţa de comutare, tip de 
canal, denumirile canalelor, valorile ultimei alarme, prag de alarmă şi setări de întârziere, 
stare etc.: 

1. apăsaţi , apare SEnd (trimite raport)  
2. apăsaţi , pentru a trimite lista rapoartelor către un PC, apare rEPL  
3. apăsaţi , apare rEPO (raport centralizator aprobat)  
4. apăsaţi , trimiterea raportului centralizator către un PC începe, şi apare 

valoarea curentă 
VLT imprimă sau trimite raportul de memorie indiferent de modul de imprimare în care 
este configurat în mod curent. Dacă VLT este configurat şi să imprime sau să trimită 
măsurătorile în mod automat, atunci, când se termină imprimarea, VLT imprimă sau 
trimite toate măsurătorile care au fost înregistrate în timpul funcţionării cu imprimare sau 
trimitere rapoarte de memorie la cerere.  
Fiecare raport care este imprimat sau trimis la cerere începe cu mesajul MEMORY 
REPORT (Raport de memorie) şi se încheie cu mesajul END OF REPORT (Sfârşitul 
raportului). Raportul imprimat sau trimis la cerere afişează măsurătorile în ordine inversă 
(de ex., măsurătorile curente sunt afişate înaintea măsurătorilor efectuate anterior).  
Pentru a opri imprimarea sau trimiterea raportului manual la cerere, apăsaţi . 
Raportul imprimat sau trimis afişează mesajul MEMORY REPORT STOPPED BY 
USER (Raport de memorie oprit de utilizator).  
Note: Atunci când trimiteţi un raport către PC, toate datele sunt trimise în interval de 10 
secunde. 
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La fiecare două pagini de Raport de memorie imprimat, lăsaţi un timp de repaus de cel 
puţin 2 minute, pentru ca imprimanta să nu se supraîncălzească.  
În timpul imprimării, fie pe computer, fie pe hârtie, butonul de imprimare nu este activ.  
 
Înaintarea şi înlocuirea hârtiei din imprimantă 
VLT utilizează hârtie termică pentru a imprima citirile de temperatură. Acest tip de hârtie 
utilizează căldura în loc de cerneală pentru a imprima. Imprimanta VLT nu imprimă pe 
hârtie normală. Atunci când comandaţi role de hârtie de rezervă, nu uitaţi să comandaţi 
hârtie termică.  
Atunci când apare un semn roşu pe partea laterală a hârtiei, acesta indică faptul că rola de 
hârtie este aproape terminată. Rola de hârtie trebuie înlocuită înainte de a ajunge la capăt 
astfel încât hârtia din imprimantă să nu se oprească şi să rămână blocată.  
Pentru a înlocui o rolă de hârtie:  

1. Apăsaţi  de două sau trei ori pentru a împinge hârtia.  
Notă: butonul  nu funcţionează decât dacă imprimanta este setată pe imprimarea 
automate. Consultaţi Configurarea setărilor imprimantei la pagina 24.  

2. detaşaţi ultimul raport imprimat  
3. deschideţi capacul pentru hârtie şi îndepărtaţi rola cu hârtia rămasă, alarma va 

suna şi LED-ul Out of Paper (fără hârtie) va lumina intermitent.  
4. îndreptaţi marginea noii role de hârtie cu o foarfece.  
5. amplasaţi noua rolă de hârtie în compartimentul pentru hârtie sau înăuntrul 

capacului pentru hârtie şi împingeţi marginea hârtiei drepte prin imprimantă pe 
sub rolele negre de cauciuc ale imprimantei.  

6. Apăsaţi  pentru a împinge hârtia prin imprimantă. După instalarea noii role, 
alarma sonoră şi LED-ul ar trebui să se oprească.  

 
Alarme 
Indicatoare de alarmă  
VLT are următoarele trei indicatoare de alarmă:  

Sonerie – unele alarme declanşează o sonerie internă. Soneria poate si oprită prin 
apăsarea butonului  sau prin comutarea pe funcţia opţională sonerie oprită 
de la distanţă. Consultaţi Conexiuni opţionale la pagina 8. într-o situaţie de 
alarmă, soneria va fi acţionată în mod corespunzător numai dacă acel mecanism 
de declanşare sau canal a fost PORNIT. Puteţi configura VLT astfel încât soneria 
să nu funcţioneze. Consultaţi Configurarea ieşirii de alarmă la pagina 22 şi  
Consultaţi Configurarea alarmei pentru baterie slabă la pagina 23 şi  Consultaţi 
Configurarea alarmei pentru terminare hârtie la pagina 23.  

 

Notă: Atenuatorul soneriei opreşte numai alarma acustică internă. LED-urile de alarmă şi 
dispozitivul extern conectat la contactul releului (dacă este activat) rămân operaţionale.  
 

LED-uri – cele patru LED-uri din partea stângă a ecranului indică diferite alarme, 
aşa cum sunt prezentate mai jos. LED-ul din partea de sus indică faptul că 
alimentarea cu tensiune a VLT este pornită. Cele patru LED-uri amplasate sub 
ecran indică alarma de canale. Dacă o alarmă este în desfăşurare pe un canal 
curent afişat, LED-ul canalului va lumina intermitent rapid 0,5 secunde este 
APRINS, 0,5 secunde este STINS în timp ce Alarm LED (LED-ul de alarmă) este 
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aprins. Dacă o alarmă este în desfăşurare pe alte canale (nu pe cel afişat curent), 
LED-urile corespunzătoare acelor canale vor lumina intermitent 1 secundă este 
APRINS, 1 secundă este STINS în timp ce Alarm LED (LED-ul de alarmă) este 
aprins. 

 Contact de releu către un dispozitiv extern – puteţi conecta un dispozitiv extern la 
legăturile de alarmă la distanţă ale VLT (articolul 6 din figura 7) şi puteti 
configura VLT să trimită alarma către dispozitivul extern prin intermediul unui 
contact de releu deschis în mod normal. Consultaţi Configurarea ieşirii de alarmă 
la pagina 22 şi  Consultaţi Configurarea alarmei pentru baterie slabă la pagina 23 
şi  Consultaţi Configurarea alarmei pentru terminare hârtie la pagina 23. 

 
Declanşatoare de alarmă 
Următoarele evenimente declanşează alarma: 

Valoarea canalului depăşeşte intervalul de alarmă şi timpul de întârziere a 
trecut  

 

Senzor deconectat   
Senzor defect sau nepotrivit pentru setarea tipului de senzor   
Baterie de rezervă slabă   

 Lipsa hârtiei din imprimantă  
 

 Intervalul de alarmă – dacă valoarea măsurată depăşeşte valoarea maximă 
sau minimă definită a Intervalului de alarmă pentru o perioadă de timp 
consecutiv egală cu perioada de întârziere alarmă definită (dacă există), se 
trimite alarma. Soneria internă sună (dacă este activată) şi se trimite o alarmă 
către un dispozitiv extern prin intermediul contactului releului (dacă este 
activat). În plsu, LED-ul de alarmă luminează. Pentru instrucţiuni referitoare 
la configurarea soneriei şi a contactului releului pentru a răspunde alarmelor 
referitoare la Intervalul de alarmă, consultaţi Configurarea ieşirii de alarmă la 
pagina 22.  

 
 Senzor deconectat – dacă senzorul este deconectat de la VLT, ecranul 

afişează mesajul nOS, LED-ul de alarmă luminează, LED-ul corespunzător 
canalului va lumina intermitent, soneria internă sună şi se trimite o alarmă 
către un dispozitiv extern prin intermediul contactului releului.  

 
 Senzor defect sau nepotrivit pentru setarea tipului de senzor – ecranul 

afişează mesajul ErrS şi LED-ul corespunzător canalului va lumina 
intermitent. LED-ul de alarmă luminează, soneria internă sună şi se trimite o 
alarmă către un dispozitiv extern prin intermediul contactului releului. Pentru 
VLTH, dacă un senzor TH este deconectat sau nu funcţionează, se va produce 
o eroare pe două canale.  

 
Baterie de rezervă slabă – dacă bateria este slabă sau nu este instalată nicio 
baterie, se activează soneria internă (dacă există) şi se trimite o alarmă către 
un dispozitiv extern prin intermediul contactului releului (dacă este activat). În 
plus, LED-ul LOW BATT luminează. Pentru instrucţiuni referitoare la sonerie 
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şi configurarea releului în caz de alarmă pentru baterie de rezervă slabă, 
consultaţi Configurarea alarmei pentru baterie slabă la pagina 23.  

 
 Lipsă hârtie – dacă se termină hârtia din imprimantă, soneria internă sună 

(dacă este activată) şi se trimite o alarmă către un dispozitiv extern prin 
intermediul contactului releului (dacă este activat). În plus, LED-ul Aut of 
Paper (lipsă hârtie) luminează. Pentru instrucţiuni referitoare la sonerie şi 
configurarea releului în caz de alarmă pentru lipsă hârtie, consultaţi 
Configurarea alarmei pentru terminare hârtie la pagina 23.  

 
Notă: Dacă o situaţie de alarmă a activat soneria sau contactul de alarmă pentru un 
anumit motiv, alarma va fi activată continuu până când toate elementele care au declanşat 
alarma vor fi şterse.  
 
Figura 8 oferă o imagine de aproape a panoului spate, inclusiv legăturile pentru alarma la 
distanţă pe partea dreaptă, şi legăturile dispozitivului de atenuare a soneriei pe partea 
stângă.  
 

 

Legături 
atenuare sonerie 

Legături “uscate” pentru 
alarma la distanţă 

Figura 8: Prim-plan panou spate 
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CAPITOLUL 4 CONFIGURARE  
 
Acest capitol explică modul de configurare a VLT. Pentru a configura parametrii VLT, 
trebuie să introduceţi o parolă. Parola standard este . Pentru 
instrucţiuni cu privire la modificarea parolei, consultaţi Modificarea parolei la pagina 27.  
Pentru a modifica configuraţia VLT: 

1. apăsaţi  sau  până când pe ecran apare AdJ.  
2. apăsaţi . Pe ecran apare PASS.  
3. introduceţi parola dvs. Pe ecran apare StyP. StyP vă permite să setaţi tipul de 

senzori.  
4. VLT are 10 articole în meniul rădăcină. Pentru a derula articolele din meniul 

rădăcină, apăsaţi . Pentru a derula articolele din meniul rădăcină în ordine 
inversă, apăsaţi . Articolele din meniul rădăcină sunt următoarele:  

StyP – setare tipuri de senzori   
ALr – configuraţie alarmă   
Prn – configuraţie imprimare   
SCAL – configuraţie format dată şi unităţi de temperatură   
CLoC – configuraţie dată şi oră   
ChPA – schimbare parolă   
SIdn – configuraţie număr de identificare   
CALb – calibrare temperatură   
Lo9r – ştergerea măsurătorilor din memorie   
SAPr – calibrare frecvenţă de comutare   

Notă: Pentru o diagramă completă a meniului VLT, consultaţi Anexa D Structura 
meniului la pagina 38. Pentru o listă a setărilor standard din fabrică, consultaţi Anexa A, 
Setări standard din fabrică la pagina 31.  

5. când ajungeţi la articolul pe care îl doriţi din meniul rădăcină, apăsaţi . 
Apare primul articol din sub-meniu.  
când aţi terminat de configurat un art6. icol, trebuie să apăsaţi  pentru a salva 
modificările de configuraţie.  

 
Ajutor oferit online 
VLT oferă asistenţă online, care explică mesajele cu format scurt afişate şi vă ghidează 
prin configuraţiile meniului.  

1. Deschide capacul de la hârtie pentru o bună vizualizare a mesajelor de asistenţă 
online imprimate.  
Dacă doriţi asistenţă2.  la oricare dintre articolele din meniu, apăsaţi . VLT va 
imprima şi/sau trimit mesajul de ajutor online într-unul din formatele configurate 
curent (aşa cum se descrie în Configurarea setărilor imprimantei la pagina 24).  
asta Notă: T  poate fi utilizată pentru a accesa ajutorul online în toate situaţiile, cu 

excepţia celei în care se afişează valoarea curentă măsurată.  
3. VLT imprimă şi/sau trimite o linie goală după fiecare  mesaj online de ajutor.  
e: Nu puteţi imprima ajutorul online decât dacă imprimanta este setată pe imprimaNot rea 

automată. Consultaţi Configurarea setărilor imprimantei la pagina 24.  
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Dacă VLT este configurat să trimită către un PC extern, şi mesajele de ajutor vor fi 
trimise către un PC extern.  
 
Configurarea setărilor pe tipuri de senzori  
Pentru a configura setările tipului de senzor, afişaţi meniul rădăcină StyP. Din meniul 
rădăcină StyP. Atribuiţi tipul de senzor pentru fiecare jack de intrare şi, respectiv, 
numărul canalului, corespunzător modelului VLT. Această operaţiune vă oferă 
capacitatea de a modifica alocarea standard a senzorilor şi de a configura tipul de senzor 
pentru fiecare jack.  
 

Jack de intrare – corespunde conectorilor RJ45 de pe panou. Consultaţi jack-
urile de intrare, articolele 5a, 5b, 5c şi 5d din Figura 7 de la pagina 7.  

 

Canal logic – corespunde valorii 1 care este măsurată, afişată, salvată şi 
imprimată. Această valoare poate fi temperatură, umiditate sau eveniment.  

 

Senzor t – senzor de temperatură, 1 canal logic (numai pentru modelul VLT4).   
Senzor tH – senzor de temperatură şi umiditate, conectat la un jack de intrare 
fizică însă include 2 canale logice (numai pentru modelul VLTH). 

 

Senzor S – Eveniment/Comutator (indicaţie pornit/oprit, pentru ambele modele 
VLT4 şi VLTH).  

 

 nOS – nici un senzor nu este conectat la acel jack de intrare (pentru ambele 
modele VLT4 şi VLTH). 

 
Note:  Senzorul t nu este compatibil cu modelul # VLTH.  
 Senzorul tH nu este compatibil cu modelul # VLT4. 
Pentru a configura tipul de senzor în fiecare jack de intrare fizică: 

1. afişaţi StyP de la meniul rădăcină, apăsaţi . Apare SnS1 (senzor 1).  
2. pentru a derula jack-urile de intrare posibile (SnS1..4), apăsaţi   sau . 

Atunci când apare jack-ul de intrare al senzorului pe care doriţi să îl setaţi, apăsaţi 
. Setarea senzorului curent: apare t / tH, E sau nOS.  

3. pentru a derula tipurile de senzor posibile: t / tH, E sau nOS, apăsaţi   sau 
. Atunci când apare senzorul pe care doriţi să îl setaţi, apăsaţi . Apare 

următorul jack de intrare posibil (SnS1..4) (SnS1 – senzor 1, SnS2– senzor 2, 
SnS3– senzor 3, SnS4– senzor 4)  

4. pentru a configura alte jack-uri de intrare posibile (SnS1..4), repetaţi paşii 2 şi 3. 
5. apăsaţi  de două ori pentru a ieşi din configurare şi a afişa valoarea curentă 

măsurată.  
Note: Modificarea tipului de senzor din meniul StYP va produce resetarea statisticilor 
tuturor canalelor şi, de asemenea, va modifica pragurile de alarmă – aceste vor fi setate la 
valorile standard conform tipului de senzor.  
Se recomandă deconectarea senzorilor de la conectori atunci când urmează să modificaţi 
tipul de senzor din meniu.  
Întrucât senzorul TH are nevoie de 2 canale logice, prin conectarea senzorului de 
Eveniment –va exista un alt canal liber (fără alarmă).  
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Configurarea setărilor alarmei  
Pentru a configura setările alarmei, afişaţi meniul rădăcină ALr. Din meniul rădăcină 
ALr, puteţi configura următoarele setări de alarmă: 

 Setarea intervalului de alarmă (ALS1..4) – permite definirea intervalului de 
alarmă pentru temperatură/umiditate sau o stare de comutare pentru fiecare canal. 
Când valoarea curentă măsurată se află în afara acestui interval, VLT trimite o 
alarmă.  

 Întârziere alarmă (ALd1..4) – permite definirea unei întârzieri pe alarma 
individuală pentru fiecare canal. Dacă valoarea curentă măsurată se află în afara 
acestui interval, VLT nu va trimite o alarmă dacă valoarea măsurată nu rămâne în 
afara intervalului o perioadă de timp definită de parametrul Alarm Delay 
(întârziere alarmă).  

 Ieşire alarmă (ALO1..4) – vă permite să definiţi separat pentru fiecare canal 
dacă alarma internă VLT sună sau nu atunci când se trimite o alarmă şi dacă se 
trimit sau nu alarme către un dispozitiv extern.  

 
Tabelul 3:  Legenda setărilor de alarmă pentru 4 canale 

Descriere Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4 
Setare alarmă ALr1 ALr2 ALr3 ALr4 
Setare interval alarmă ALS1 ALS2 ALS3 ALS4 
Alarmă mare/mic LoA1/HIA1 LoA2/HIA2 LoA3/HIA3 LoA4/HIA4 
Întârziere alarmă ALd1 ALd2 ALd3 ALd4 
Ieşire alarmă  ALO1 ALO2 ALO3 ALO4 
 

Alarma pentru lipsă hârtie (EOFP) – vă permite să definiţi dacă alarma internă 
VLT sună sau nu atunci când se trimite o alarmă şi dacă se trimit sau nu alarme 
către un dispozitiv extern atunci când se termină hârtia. 

 

 Alarma pentru baterie de rezervă slabă (bAtA) – vă permite să definiţi dacă 
alarma internă VLT sună sau nu atunci când se trimite o alarmă şi dacă se trimit 
sau nu alarme către un dispozitiv extern atunci când bateria de rezervă este slabă. 

 
Configurarea intervalului de alarmă  
Fiecare canal are un interval individual de alarmă. Pentru a configura valorile mari şi 
mici de temperatură sau umiditate care vor declanşa o alarmă: 

1. de la ALr din meniul rădăcină, apăsaţi . Apare ALr1..4 (alarmă, # canal).  
2. pentru a derula canalele cu alarmă (ALr1..4), apăsaţi  sau . Când 

canalul cu alarmă pe care doriţi să îl configuraţi apare, apăsaţi . Apare 
acelaşi canal cu alarmă ales (ALS1..4).  

 după alegerea canalului, următoarele meniuri de alarmă se vor referi la 
acesta. 
În timp ce apăsaţi  sau , veţi vedea şi EOFP şi bAtA.   

3. apăsaţi . Apare LoA1..4 (alarmă valoare scăzută, # canal).  
 Pentru canal eveniment (Comutare):  

o Apare statutul de declanşare On sau OFF (pornit sau oprit) a alarmei.  
o apăsaţi  sau  pentru a modifica statutul de declanşare a 

alarmei.  
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4. apăsaţi . Apar area c ă minimă.  e valo urent
 Pentru canal eveniment (Comutare): Apare ALS1..4. treceţi la pasul 10.  

5. apăsaţi  sau  pentru a seta valoarea minimă de temperatură/umiditate. 
O valoare de temperatură/umiditate mai mică va declanşa o alarmă.  

6. apăsaţi . Apare HIA1..4 (valoare mare alarmă, # canal).  
apăsaţi . Apare valoarea curentă maximă.  7. 

 sau  pentru a seta valoarea maximă de tem8. apăsaţi peratură/umiditate. 
declanşa o alarmă.  O valoare de temperatură/umiditate mai mare va 

9. apăsaţi . Se salvează modificările şi apare ALS1..4.  
 pentru a modifica alte setări de alarmă cum ar fi ALd1 (întârziere alarmă) sau 

ALO şire alarmă), apăsaţi 1 (ie  sau  pentru a afişa celelalte articole 

10. apă
din meniul de alarmă.  
saţi . Apare ALr1..4.  
tru a configura intervalu11. pen l de alarmă pentru alte canale (ALr1..4), repetaţi paşii 

de la 2 la 10. 
 Pentru a trece la alt articol din meniul rădăcină, apăsaţi  încă o dată, apoi 

apăsaţi  sau  pentru a afişa celelalte articole din meniul rădăcină.  
 Pentru a ieşi din configuraţie şi a afişa valoarea cure ăsurată, apăsaţi ntă m

 d ă ori.e dou   
 

ă 
iecare canal are o în ividuală de alarmă. Pentru a configura întârzierea de 

Configurarea întârzierii de alarm
F târziere ind
alarmă: 

1. de la ALr din meniul rădăcină, apăsaţi . Apare ALr1..4 (alarmă, # canal).  
2. pentru a derula canalele cu alarmă (ALr1..4), apăsaţi  sau . Când 

canalul cu alarmă pe care doriţi să îl configuraţi apare, apăsaţi . Apare 

3. 
acelaşi canal cu alarmă ales (ALS1..4).  
apăsaţi . Apare ALd1..4 (întârziere alarmă, # canal). 
apăsaţi 4. . Apare setarea întârzierii curente de alarmă (în minute).  

5. apăsaţi  sau  pentru a derula valorile de întârziere de alarmă posibile: 
te),  şi 120 00 (fără ziere), 10 (minute),  20 (minute),  30 (minute),  60 (minu întâr

(minute). Când apare valoarea pe care doriţi să o selectaţi, apăsaţi . Apare 
ALd1..4.  
apăsaţi 6. . Se salvează modificările şi apare ALr1..4.  
pentru a co7. nfigura întârzierea de alarmă pentru alte canale, repetaţi paşii de la 2 la 
6. 

8. apăsaţi  încă o dată pentru a părăsi configuraţia şi a afişa valoarea curentă 
măsurată.  

Not
(EOFP rzi

ăcină, apăsaţi 

ă: Alarma pentru baterie de rezervă slabă (bAtA) şi alarma pentru lipsă hârtie 
) nu au întâ ere de alarmă.  

 
Configurarea ieşirii de alarmă  

entru a configura ieşirea de alarmă:  P
1. de la ALr din meniul răd . Apare ALr1..4 (alarmă, # canal).  
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2. pentru a derula canalele cu alarmă (ALr1..4), apăsaţi  sau . Când 
. Aparcanalul cu alarmă pe care doriţi să îl configuraţi apare, apăsaţi e 

3. 
acelaşi canal cu alarmă ales (ALS1..4).   
apăsaţi   sau  de două ori. Apare ALO1..4 (ieşire alarmă, # canal).  
apăsaţi . Apare setarea curentă de alarmă sonerie.  4. 

 buOn neria nă va suna atunci când există o alarmă.   – so  inter
 buO neria internă nu va suna atunci când există o alarmf – so ă.  

5. pentru a păstra setarea curentă, apăsaţi . Pentru a modifica setarea, apăsaţi 
 sau  pentru a fixa setarea şi apoi . Apare setarea curentă pentru 

dispozitivul extern cu contact normal deschis:  
 CoOn – contactul extern normal deschis este închis şi se trimite un semnal 

către dispozitivul extern atunci când există o alarmă.   
 

6. 

CoOf – nu se trimite niciun semnal către dispozitivul extern atunci când există 
o alarmă.  

pentru a păstra setarea curentă, apăsaţi . Pentru a modifica setarea, apăsaţi 
 sau  pentru a fixa setarea şi apoi . Apare ALO1..4. 

7. apăsaţi . Se salvează modificările ş e ALr1..4. 
 a co ra ieşirea de alarmă pentru alte canale, repetaţi paşii d

i apar
8. nfigu e la 2 la 7. 

măsurată, apăsaţi 
pentru

9. Pentru a din configuraţie şi a afişa valoarea curentă  ieşi  

 
Configurarea alarmei pentru lips

entru eşirea de alarmă pentru lipsă hârtie:  
ţi 

încă o dată. 

ă hârtie  
a configura iP

1. de la ALr din meniul rădăcină, apăsa . Apare ALr1..4, EOFP sau bAtA.  
P sau bAtA), apăsaţi 2. pentru a derula canalele cu alarmă (ALr1..4, EOF  sau 

. Când apare EOFP, apăsaţi .  
3. apare setarea curentă de alarmă pentru lipsă hârtie.  

 buOn – soneria internă unva s a atunci când nu mai există  în  hârtie
imprimantă.  

 buOf – soneria internă nu va suna atunci când nu mai există hârtie în 
imprimantă.  

pentru a păstra setarea curentă, apăsaţi . Pentru a modifica setarea, apăsaţi 
 sau  p

4. 
entru a fixa setarea şi apoi . Apare setarea curentă pentru 

dispozitivul extern pentru lipsă hârtie:  
 CoOn – se trimite o alarmă către dispozitivul extern atunci când nu mai există 

hârtie în imprimantă.   
 CoOf – nu se trimite nicio alarmă către dispozitivul extern atunci când nu mai 

există hârtie în imprimantă.  
pentru a păstra setarea curentă, apăsaţi . Pentru a modifica setarea, apăsaţi 

 sau  pentru a fixa setarea şi apoi . Apare EOFP. 
5. 

6. apăsaţi . Se salvează modificările ş e ALr. 
 configuraţie şi a afişa valoa urentă măsurată

i apar
7. , apăsaţi Pentru a ieşi din rea c  

 
încă o dată. 
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Con u
Pentru a configura ieşirea de alarmă pentru baterie de rezervă slabă:  

1. de la ALr din meniul rădăcină, apăsaţi 

fig rarea alarmei pentru baterie de rezervă slabă  

. Apare ALr1..4, EOFP sau bAtA.  
FP sau bAtA), apăsaţi 2. pentru a derula canalele cu alarmă (ALr1..4, EO  sau 

. Când apare bAtA, apăsaţi .  
3. apare setarea curentă de alarmă pentru baterie de rezervă slabă.  

 buOn – soneria internă va suna atunci când bateria de 9V este slabă acă 
nu există baterie instalată.  

 sau d

 buOf – soneria internă nu va suna atunci când bateria de 9V este slabă sau 

4. p n
dacă nu există baterie instalată.  

e tru a păstra setarea curentă, apăsaţi . Pentru a modifica setarea, apăsaţi 
 sau  pentru a fixa setarea şi apoi . Apare setarea curentă pentru 

i ozitivul extern pentru baterie de rezervă slabă:  d sp
 CoOn – se trimite o alarmă către dispozitivul extern atunci când bateria de 9V 

este slabă sau dacă nu există baterie instalată.   
 CoOf – nu se trimite nicio alarmă către dispozitivul extern atunci când bateria 

de 9V este slabă sau dacă nu există baterie instalată.  
pentru a păstra setarea curentă, apăsaţi 5. . Pentru a modifica setarea, apăsaţi 

 sau  pentru a fixa setarea şi apoi . Apare bAtA. 
saţi 6. apă . Se salvează modificările şi apare ALr. 

7. Pentru a ieşi din configuraţie şi a afişa rea curentă măsurată, apăsaţi valoa  
 datăîncă o . 

 
Configurarea set
Pen

dăcin ătoarele setări de imprimare:  

ări
tru a configura setările de imprimare, afişaţi meniul rădăcină Prn. Din m

ă Prn, puteţi configura urm

lor de imprimare  
eniul 

ră
 

 Canale de imprimat – vă permite să alegeţi dacă imprimaţi toate valorile celor 4 
canale într-un tabel sau valoarea unui singur canale ales (1, 2, 3 sau 4).  

 Formatul de imprimare pentru un canal – dacă s-a ales formatul pentru un 
canal, vi se permite să alegeţi dintre trei formate de imprimare posibile: font mic, 
font mare sau grafic.  

 

ţi Modificarea frecvenţei de comutare la pagina 29.  

Imprimantă – vă permite să definiţi dacă VLT imprimă sau nu în mod automat 
citirile valorii măsurate. Atunci când imprimanta este setată să imprime în mod 
automat, VLT imprimă de fiecare dată citirea măsurătorii efectuate, la intervale de 
timp definite. Consulta

 

 
Configu

Ieşire PC – vă permite să definiţi dacă VLT trimite sau nu în mod automat citirile 
valorii măsurate către un PC extern sau către adaptorul GPRS.  

rarea canalelor de imprimat  
1. Din meniul Prn, apăsaţi . Apare canalului curent de imprimat: 

 exemplu dintr-un 

12:01 123.4C^

4Chn: VLT imprimă toate cele 4 canale. găsiţi mai jos un 
fragment de înregistrare al unui format cu 4 canale:  

 
 123.4C^ 123.4C^ 123.4C^  

 
                      27 Dispozitiv de înregistrare şi afişare 



T1A C
012345

ormatul cu 4 canale începe cu 2 linii mai puternice de informaţii şi continuă cu 12 linii 
enţa de comutare.  

 este 0123456789ABC, data este 31/12/08, iar 

3,4C în toate cele 4 canale 

B   T2ABC  T3ABC  T4ABC  
6789ABC 31/12/08 EVERY 1  MIN 

F
de valori măsurate, în conformitate cu frecv
În acest exemplu, denumirea VLT
frecvenţa de comutare este la fiecare minut.  
Denumirile canalelor sunt T1ABC, T2ABC, T3ABC şi T4ABC. 
Ultima măsurătoare s-a făcut la ora 12:01, temperatura este 12
şi există o alarmă mare (^) pe toate canalele.  

 Ch1/Ch2/Ch3/Ch4: VLT imprimă numai canalul ales.  
/Ch2/Ch3/Ch4) apăsaţi 2. pentru a păstra setarea curentă (4Chn/Ch1

. Pentru a modifica setarea, apăsaţi  sau  pentru a fixa 
setarea şi apoi apăsaţi .  

3. apare Prn. Apăsaţi  pentru a salva modificările, a părăsi 
configuraţia şi a afişa valoarea măsurătorii curente sau treceţi la 

rul paragraf.  următo
 
Configurarea s
Notă: dacă alegeţ
imprima numai în e mici).  

1. Din meniul Prn, apăsaţi 

etării de imprimare pentr nal  
i să imprimaţi formatul cu toate cele 4 canale (4Chn) imprimanta va 
modul SChr (caracter

u un ca

. Apare canalul curent ales  (Ch1..4). 
2. apăsaţi . Apare formatul curent de imprimare:  

 LChr – VLT imprimă în format cu caractere mari. Fiecare înregistrare 
include următoarele informaţii: denumirea canalului, ora şi valoarea 

mperaturii în 

În 
tem

măsurată. Mai jo ează un exemplu de înregistrare a tes urm
for t cu caractere mari: ma

T1AB2^23:12 123.4C    
acest exemplu, denumirea canalului este: T1AB2, ora este 23:12, 
peratura este: 123.4C şi există o alarmă înaltă (^).  

  format cu caractere mici. Fiecare înregistrare 
informaţii: ID-ul unităţii de reordonare (prescurtat), 

caractere mici: 

Î  a
Sch
T1A

ă joasă 

SChr – VLT imprimă în
include următoarele 
denumirea canalului, ora şi valoarea măsurată. Mai jos urmează un 
exemplu de înregistrare a temperaturii în format cu 

0123456-T1ABC 31/12/05 12:00 123.4Cv 
n cest exemplu, ID-ul (prescurtat) al unităţii VLT este 0123456 (Consultaţi 

imbarea ID-ului dispozitivului la pagina 27), denumirea canalului este 
BC, data este 31 decembrie 2005 (Consultaţi Schimbarea datei şi orei la 

e: 123.4C şi există o alarmpagina 27), ora este 12:00, temperatura est
(v).  

 9rAP – VLT imprimă în format grafic. Formatul grafic imprimă 
măsurătorile sub forma unei curbe. Fiecare valoare este imprimată alături 
de punctul grafic relevant. Pragurile minim şi maxim sunt indicate ca linii 
dungate separate.  Dacă alarmele pentru intervalul de valori sunt activate, 
semnul ^ sau v apare lângă orice linie în care valoarea se află în afara 
intervalului definit şi timpul aferent întârzierii s-a scurs. La fiecare al 12-
lea rând, informaţia completă este imprimată în format cu caractere mici.  
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Notă: Când inf
se imprimă v
imprimat.  

3.   Pentru

ormaţia este trimisă pentru imprimare către un PC extern în format grafic, 
aloarea curentă şi intervalul de alarmă, însă graficul ca atare nu este 

 a păstra valoarea curentă (LChr/SChr/9rAP) apăsaţi . Pentru a 
a setarea, apăsaţi modific  sau  pentru a fixa setarea, apoi apăsaţi .  

4. apăsaţi  de trei/patru ori pentru a salva modificările, a ieşi din configuraţie şi 
a afişa valoarea curentă măsurată sau a continua cu paragraful următor.  

 
Con u

1. 
fig rarea imprimantei şi a ieşirii de PC 

Din meniul Prn, apăsaţi  de d trei ori până când se afişează PrO  ouă/ n sau
PrOF.  
pentru a păstra setarea curentă, apăsaţi 2. . Pentru a modifica setarea, apăsaţi 

 sau  pentru a fixa setarea, apoi apăsaţi . Apare setarea 
imprimantei curente: 

 PrOn – imprima LT imprimă înregistrările în mod automat la 
in

nta V
tervale definite de măsurare.  

 PrOF – imprimanta VLT nu imp înregistrările până când nu solicitaţi 
o imp e manual. Consultaţi Imprimare la pagin

pentru a păstra setare

rimă 
rimar a 12.  

3. a curentă, apăsaţi . Pentru a modifica setarea, apăsaţi 
 sau  pentru a fixa setarea, apoi apăsaţi . Apare setarea ieşirii 

 către PC: curente
 

ntervale definite 
PCOn – imprimanta VLT trimite în mod automat înregistrările către un 
PC extern (sau către internet printr-un adaptor celular) la i
de măsurare.  

 PCO imprimanta VLT nu trimite înregistr ână când nu solicitaţi 
manual trim

F – ările p
iterea. Consultaţi Imprimare la pagina 12.  

4. pen  tru a păstra setarea curentă, apăsaţi . Pentru a modifica setarea, apăsaţi 
 sau  pentru a fixa setarea, apoi apăsaţi . Apare Prn.  

5. apăsaţi  pentru a salva modificările, a părăsi configuraţia şi a afişa valoarea 
curentă

 
Con
Pentru elsius sau 
Fah

2. din meniul SCAL, apăsaţi 

 măsurată.  

figurarea temperaturii şi a formatelor de 
nfigu rmatul în care VLP afişează tem tura (grade C

dată 
 a co ra fo pera

renheit) şi datele (european sau american):  
1. afişaţi meniul rădăcină SCAL.  

. Apare formatul curent de temperatură: 
 F d9 – grade Fahrenheit  
 C d9 – grade Celsius  

3. pentru a păstra setarea curentă, apăsaţi . Pentru a modifica setarea, apăsaţi 
 sau  pentru a fixa setarea, apoi apăsaţi . Apare formatul date 

curente:  
  (american) (LL/ZZ/AA)  EndA – format de dată englez
 opean (ZZ/LL/AA)  

4. pentru a păstra setarea curentă, apăsaţi 
EudA – format de dată eur

. Pentru a modifica setarea, apăsaţi 
 sau  pentru a fixa setarea, apoi apăsaţi . Apare SCAL.  
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5. apăsaţi  pentru a salva modificările ărăsi configuraţia şi a afişa valoarea 
tă măsu .  

, a p
curen rată

 
Modifi r
Pentru a m

2. 

ca ea orei şi a datei  
odifica ora şi data: 

1. afişaţi meniul rădăcină CLoC.  
eniul C, apăsaţi din m  CLo . Apare SdAY.  

Notă: pentru a p  data curentă şi a modifica ora, apăsaţi ăstra  sau  pentru a fixa 
rea la Shr, apoi urmaţi instrucţiunile începând de la numărul 4.  seta
3. pentru a modifica data, apăsaţi . Apare luna curentă în format numeric 

uarie etc.) Apăsaţi  sau  pentru a modifica (01=ianuarie, 02=febr
. Apare ziua curentă din lună. Apăsaţi  sau  

păsaţi 
setarea, apoi apăsaţi 

. Apar ultimele două cifre ale anului. pentru a modifica setarea, apoi a
Apăsaţi  sau  pentru a modifica setarea, apoi apăsaţi . Apare Shr.  

4. pentru a modifica ora, apăsaţi  când se afişea hr. Apare ora curentă. 
Apăsaţi 

ză S
 sau  pentru a modifica setarea, apoi apăsaţi . Apare ora 

curentă în minute. Apăsaţi  sau  pentru a modifica setarea, apoi apăsaţi 
. Apare CLoC. 

apăsaţi 5.  pentru a salva modificările, a părăsi configuraţia şi a valoarea 
curentă măsurată.  

a afiş

 
Sch
Pentru 

1. 
2. saţi 

imbarea parolei  
a modific ola V
Afişaţi meniul rădăcină ChP

eniul ChPA, apă

a par LT:  
A. 

din m . Apare PASS.  

u prima secvenţă, apare ChPA. Dacă nu coincid secvenţele, 
 ou si trebuie să repetaţi paşii trei şi patru.  

3. introduc secvenţă de patru taste. Din nou apare PASS.  
4. introduceţi aceeaşi secvenţă de patru taste pentru a confirma parola. Dacă a doua 

secvenţă coincide c

eţi o 

apare PASS din
5. apăsaţi  pentru a salva modificările, a părăsi configuraţia şi a afişa valoarea 

 
Mo
VL r
este d
şi rapoa
Num e
mo c

abelu ru setarea numelui de identificare (ID-ul) dispozitivului.  

curentă măsurată.  

dificarea numelui de identificare (ID-ul) al dispozitivului  
T a e un dispozitiv de identificare (ID) care apare în rapoarte. Rolul dispozitivul ID 

e a identifica dispozitivul care imprimă şi să raporteze când se colectează imprimate 
rte de la mai multe dispozitive.  

ntificel  de ide are al dispozitivului constă din 13 caractere alfanumerice. Puteţi 
difi a fiecare caracter individual introducând un cod numeric din unul sau două cifre. 

l 4 indică codul pentT
 
Pentru a modifica ID-ul dispozitivului:  

1. afişaţi meniul rădăcină SIdn. Apăsaţi , apare SId.  
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2. Apăsaţi . Apare numărul 1, urmat de un spaţiu şi un cod pentru primul 
caracter de ID care va apărea in dispozitiv. Apăsaţi  sau  pentru a 
modifica caracterul, conform codului din Tabelul 4.  

3. Apăsaţi  pentru a trece la  u
pentru fiecare caracter.  

rmătorul caracter. Repetaţi această procedură 

4. când aţi terminat, apăsaţi  pentru a salva modificările. Apare Sidn.  
5. Apăsaţi  încă o dată pentru a părăsi configuraţia şi a afişa valoarea curentă 

măsurată.  
 
Mo
Fiecare e de identificare (ID) care apare în rapoarte. Rolul 
disp
Num
fiecare caracter individual introducând un cod numeric din unul sau două cifre. Tabelul 4 

dică codul pentru setarea numelui de identificare (ID-ul).  

dificarea numelui de identificare (ID-ul) al canalelor  
 canal are propriul num

ozitivul ID este de a diferenţia canalele între ele.  
ele de identif e al canalului constă din 5 caractere alfanumerice. Puteţi modifica icar

in
Pentru a modifica ID-ul canalelor:  

1. afişaţi meniul rădăcină SIdn.  
2. Apăsaţi , apare SId. Apăsaţi  pentru a seta numărul de ID pentru 

canalul 1.  
3. Apăsaţi . Apare numărul 1, urmat de un spaţiu şi un cod pentru primul 

caracter de ID care va apărea in dispozitiv. Apăsaţi  sau  pentru a 
 codului din Tabelul 4.  modifica caracterul, conform

4. Apăsaţi  pentru a trece la  ur racter. Repetaţi această procedură 

5. 

mătorul ca
pentru fiecare caracter.  
Apăsaţi  pentru a trece la  următorul caracter. Repetaţi această procedură 

6. 
pentru fiecare caracter. 
când aţi terminat, apăsaţi  pentru a salva modifică pare Sidn   
Apăsaţi 

rile. A .
7.  încă o dată pentru a părăsi configuraţia şi a afişa valoarea curentă 

măsurată.  
abelul 4: Codul numeric peT ntru setarea numelui de identificare (ID-ul) canalului & 

 
dispozitivului 

CHR. COD CHR. COD CHR. COD CHR. COD CHR. COD 
0 0 8 8 F 16 N 24 V 32 
1 9 9 G 17 O 25 W 33 1 
2 34 2  10 H 18 P 26 X 
3 3 A 11 Q 27 Y 35 I 19 
4 4 B 12 J 20 R 28 Z 36 
5 5 C 13 K 21 S 29 - 37 
6 6 D 14 L 22 T 30 % 38 
7 7 E 15 M 23 U 31   

 
 
Modificarea calibră temp ii  
Pentru a modifica ca area t eratur  

rii eratur
libr emp ii: 
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1. Afiş eniu dăcin ALb. 
. apăs

aţi m l ră ă C  
2 aţi . Apare CAL1..4 (# canalului de calibrare).  
3. pentru a derula canalele pentru calibrare (CAL1..4) apăsaţi  sau .  
4. apăsaţi . Apare numărul 0.0 sau ultimul număr de calibrare.  
5. apăsaţi  sau  pentru a m

paşi de 0,1 °. Puteţi mări sau mic
ări sau micşora măsurătoarea temperaturii, în 
şora măsurătoarea cu -8° până la 8° într-o 

acţiune.  
6. apăsaţi . Apare următorul canal CAL1..4. Pentru a calibra alt , repetaţi  canal

această procedură de la pasul 3.  
7. când aţi inat, apăsaţi term  pentru a salva modificările. Apare CALb.  
8. Apăsaţi  încă o dată pentru a părăsi configuraţia şi a afişa valoarea curentă 

măsurată.  
Acest dispNote:  itiv este calibrat din fabrică cu senzorii furnizaţi.  

tru canalele de umiditate şi comutare.  
 
Ştergerea înregistr
 VLT s mele valori ale măsurătorilor (până la 16.200 de înregistrări pentru 

Pentru 
1. 
2. Apăsaţi 

oz
Clienţii, care îl recalibrează, o fac pe proprie răspundere.  
Nu este necesară calibrarea pen

ărilor  
alvează ulti

fiecare canal).  
a şterge înregistrările: 
Afişaţi meniul rădăcină Lo9r.  

. Înregistrările sunt şterse şi apare ALr.  
a şi/sau trimite mesajul MEMORY RESET BY 

 curent de imprimare configurat.  

3. VLT va imprim
USER/RESETARE MEMORIE DE CĂTRE UTILIZATOR,<data>, <ora> în 
formatul

4. Apăsaţi  încă o dată pentru a părăsi configuraţia şi a afişa valoarea curentă 

 
Mo
VLT m
măsoar

2. 

măsurată.  

dificarea frecvenţei de comutare  
ăsoară valorile la intervale definite. Pentru a modifica intervalele la care se 
ă valorile: 

1. Afişaţi m  rădăcină SAPr.  
Apăsaţi 

eniul
. Apare frecvenţa curentă de comutare. Frecvenţa de comutare poate 

fi de 0,5 minute sau orice altă valoare cuprinsă între 1 şi 120 de minute, al fiecare 
minut.  

3. Apăsaţi  sau  pentru a modifica frecvenţa de comutare. când aţi 
terminat, apăsaţi . Apare SAPr.  

4. Apăsaţi  încă o dată pentru a părăsi configuraţia şi a afişa valoarea curentă 
măsurată.  
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CAPITOLUL 5 DEPANARE  
 
Tabelul 5 oferă o listă a problemelor comune şi a soluţiilor sugerate.  

Tabelul 5: Depanare 
Problema Soluţia sugerată 
Nu există tensiune Aşteptaţi cinci secunde după pornirea comutatorului de 

alimentare cu tensiune.  
Nu se imprimă sau imprimare slabă 
calitativ  

- asiguraţi-vă că utilizaţi hârtie termică pentru imprimat. VLT nu 
imprimă pe alt tip de hârtie.  
- înlocuiţi partea e care se imprimă a hârtiei termice sau înlocuiţi 
hârtia termică.  
- asiguraţi-vă că utilizaţi un adaptor original/de alimentare de 
12V CA/CC, 2000mA (24VA)  
- mutaţi VLT într-un loc cu temperatura cuprinsă între 0 şi 149°F 
(-18 până la 65°C).  

Hârtie blocată - asiguraţi-vă că hârtia este rigidă, dreaptă şi că nu există 
interferenţe la alimentarea cu hârtie.  
- asiguraţi-vă că rola de hârtie este perfect aliniată pentru a fi 
paralelă cu intrarea hârtiei. Utilizaţi cele 2 discuri de plastic 
furnizate pentru a asigura un strat paralel al hârtiei.  

Data sau ora greşite - modificaţi data sau ora. Consultaţi Modificarea datei şi a orei 
de la pagina 27.  
- asiguraţi-vă că utilizaţi formatul de dată corect (ZZ/LL/AA). 
Consultaţi Configurarea formatului de temperatură şi dată la 
pagina 26. 
- înlocuiţi bateria pe litiu (CR2032). Consultaţi Instalarea şi 
înlocuirea bateriei la pagina 10. 

Imprimare „????...” sau nu se poate 
seta ceasul 

Scoateţi bateria pe litiu (CR2032) timp de 5 minute şi apoi 
reinstalaţi-o. Consultaţi Instalarea şi înlocuirea bateriei la pagina 
10. setaţi data şi ora. Consultaţi Modificarea datei şi a orei de la 
pagina 27. 

Aţi uitat parola - introduceţi parola standard din fabrică. Consultaţi Capitolul 4, 
Configurare la pagina 18.  
- resetaţi parola la parametrii din fabrică. Consultaţi Anexa A la 
pagina 31.  

Nu se poate imprima ajutorul online Modificaţi modul de imprimare şi alegeţi PrOn. Consultaţi 
secţiunea referitoare la Imprimare la pagina 12.  
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ANEXA A SETĂRI STANDARD DIN FABRICĂ 
 
Pentru a readuce Dispozitivul de înregistrare imagini la setările standard din fabrică:  

1. Opriţi alimentarea cu tensiune.  
2. Reporniţi alimentarea cu tensiune în timp ce apăsaţi .  
3. Când apare FAdF pe afişaj, apăsaţi .  

Notă: Restabilirea setărilor de fabrică nu şterge valorile măsurate înregistrate.  
 
Tabelul 6 oferă o listă a setărilor standard de fabrică.  
 

Tabelul 6: Setări standard de fabrică pentru modelele VLT4 şi VLTH 
 

ARTICOL DE MENIU PARAMETRU VALORI STANDARD VALORI LEGALE 

SETĂRI PAROLĂ  
PASS Parolă   
 
StYP Configuraţia senzorului activ pentru VLT4 
SnS1 Conector 1 Senzor tip T (Temp.) T / S / nOS 
SnS2 Conector2 Senzor tip T (Temp.) T / S / nOS 
SnS3 Conector 2 Senzor tip T (Temp.) T / S / nOS 
SnS4 Conector 4 Senzor tip T (Temp.) T / S / nOS 
 
ALr Setări alarmă 
ALr1 Alarmă canal 1 (T) 
ALS1 Setările intervalului 

de alarmă 
 Rezoluţie: 0,1 grade 

LoA1 Prag mic de alarmă  -20°C De la -55°C la 150°C 
De la -67°F la 302°F 

HiA1 Prag mare de alarmă 30°C De la -55°C la 150°C 
De la -67°F la 302°F 

ALd1 Întârziere alarmă 0 min (fără întârziere)  0min, 10min, 20min, 
30min, 60min, 120min 

ALO1 Ieşire alarmă BuOn (sonerie pornită) 
CoOn (legătură pornită) 

BuOn/BuOf 
CoOn/CoOf 

 
ALr2 Alarmă canal 2 (T) 
ALS2 Setările intervalului 

de alarmă 
 Rezoluţie: 0,1 grade 

LoA2 Prag mic de alarmă  -20°C De la -55°C la 150°C 
De la -67°F la 302°F 

HiA2 Prag mare de alarmă 30°C De la -55°C la 150°C 
De la -67°F la 302°F 

ALd2 Întârziere alarmă 0 min (fără întârziere)  0min, 10min, 20min, 
30min, 60min, 120min 

ALO2 Ieşire alarmă BuOn (sonerie pornită) 
CoOn (legătură pornită) 

BuOn/BuOf 
CoOn/CoOf 

 
ALr3 Alarmă canal 3 (T) 
ALS3 Setările intervalului 

de alarmă 
 Rezoluţie: 0,1 grade 

LoA3 Prag mic de alarmă  -20°C De la -55°C la 150°C 
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ARTICOL DE MENIU PARAMETRU VALORI STANDARD VALORI LEGALE 

De la -67°F la 302°F 
HiA3 Prag mare de alarmă 30°C De la -55°C la 150°C 

De la -67°F la 302°F 
ALd3 Întârziere alarmă 0 min (fără întârziere)  0min, 10min, 20min, 

30min, 60min, 120min 
ALO3 Ieşire alarmă BuOn (sonerie pornită) 

CoOn (legătură pornită) 
BuOn/BuOf 
CoOn/CoOf 

 
ALr4 Alarmă canal 4 (T) 
ALS4 Setările stării de 

alarmă 
Pornit On/Off (pornit/oprit) 

ALd4 Întârziere alarmă 0 min (fără întârziere)  0min, 10min, 20min, 
30min, 60min, 120min 

ALO4 Ieşire alarmă BuOn (sonerie pornită) 
CoOn (legătură pornită) 

BuOn/BuOf 
CoOn/CoOf 

EOFP Setări alarmă lipsă hârtie  
EOFP Ieşire alarmă BuOn (sonerie pornită) 

CoOn (legătură pornită) 
BuOn/BuOf 
CoOn/CoOf 

bAta Setări alarmă baterie slabă 
bAta Ieşire alarmă BuOn (sonerie pornită) 

CoOn (legătură pornită) 
BuOn/BuOf 
CoOn/CoOf 

 
Prn  Mod de imprimare  
4Chn/ Ch1/ Ch2/ Ch3/ 
Ch4 
 

Toate canalele/ 
Canal1/ Canal2/ 
Canal3/ Canal4 

4Chn (toate cele 4 canale)   4chn/ch1/ch2/ch3/ch4 

9rAP/Lchr/SChr Grafic/mare/mic 
Font de imprimare un 
canal 

 9rAP/Lchr/SChr 

PrOn/ PrOF imprimantă pornită/ 
imprimantă oprită 

PrOn (imprimantă pornită) PrOn/ PrOF 

PCOn/ PCOF PC, RS232 On / Off   PCOn (ieşirea PC pornită) PCOn/ PCOF 
    
SCAL Scala standardelor  
C d9/ F d9 Scala Celsius/ 

Fahrenheit 
C d9 (Celsius) C d9 (Celsius), 

F d9 (Fahrenheit)  
EudA/ EndA Data 

europeană/engleză 
EudA, Data europeană, 
ZZ/LL/AA 

EudA (ZZ/LL/AA) 
EndA (LL/ZZ/AA) 

    
CloC Setarea ceasului  
SdAY Setare dată 01/01/01  (ZZ/LL/AA) Data curentă 
Shr Setare oră 01:01 (format 24 ore) Ora curentă 
    
Sidn Setare nume de identificare (ID) 
Sid- Setaţi ID-ul 

dispozitivului 
123AB45C67DE8 13 car. 

Sid1 Setaţi numele 
canalului1 

123AB 5 car. 

Sid2 Setaţi numele 
canalului2 

123AB 5 car. 

Sid3 Setaţi numele 
canalului3 

123AB 5 car. 
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ARTICOL DE MENIU PARAMETRU VALORI STANDARD VALORI LEGALE 

Sid4 Setaţi numele 
canalului4 

123AB 5 car. 

 
Calibrare senzor  

CAL1 Calibrare temp. 0° De la -0,8° la 8,0° 
CAL2 Calibrare temp. 0° De la -0,8° la 8,0° 
CAL3 Calibrare temp. 0° De la -0,8° la 8,0° 
--- Comutare --- Nu este necesară 

calibrarea 
Frecvenţă de comutare  

SAPr Frecvenţă de 
comutare 

10 min De la 0,5 la 120 de 
minute 

 
StYP Configuraţia senzorului activ pentru VLTH 

(numai diferenţele faţă de modelul TLT4) 
SnS1 Conector tip 1 TH (temp. & umiditate) TH/ S/ NO 
SnS2 Conector tip 2 TH (temp. & umiditate) TH/ S/ NO 
    
ALr Setări alarmă 
ALr1 Alamă canal 1 (temperatura de la Senzorul 1, TH) 
ALS1 Setările intervalului 

de alarmă 
 Rezoluţie: 0,1 grade 

LoA1 Prag mic de alarmă  -20°C De la -40°C la 123,8°C 
De la -67°F la 254,9°F 

HiA1 Prag mare de alarmă 30°C De la -40°C la 123,8°C 
De la -67°F la 254,9°F 

ALd1 Întârziere alarmă 0 min (fără întârziere)  0min, 10min, 20min, 
30min, 60min, 120min 

ALO1 Ieşire alarmă BuOn (sonerie pornită) 
CoOn (legătură pornită) 

BuOn/BuOf 
CoOn/CoOf 

 
ALr2 Alarmă canal 2 (umiditate de la senzorul 1, TH) 
ALS2 Setările intervalului 

de alarmă 
 Rezoluţie: 0,1 % 

LoA2 Prag mic de alarmă  30% De la 0% la 100% 
HiA2 Prag mare de alarmă 90% De la 0% la 100% 
ALd2 Întârziere alarmă 0 min (fără întârziere)  0min, 10min, 20min, 

30min, 60min, 120min 
ALO2 Ieşire alarmă BuOn (sonerie pornită) 

CoOn (legătură pornită) 
BuOn/BuOf 
CoOn/CoOf 

 
ALr3 Alarmă canal 3 (temperatură de la senzorul 2, TH) 
ALS3 Setările intervalului 

de alarmă 
 Rezoluţie: 0,1 grade 

LoA3 Prag mic de alarmă  -20°C De la -40°C la 123,8°C 
De la -67°F la 254,9°F 

HiA3 Prag mare de alarmă 30°C De la -40°C la 123,8°C 
De la -67°F la 254,9°F 

ALd3 Întârziere alarmă 0 min (fără întârziere)  0min, 10min, 20min, 
30min, 60min, 120min 

ALO3 Ieşire alarmă BuOn (sonerie pornită) 
CoOn (legătură pornită) 

BuOn/BuOf 
CoOn/CoOf 
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ARTICOL DE MENIU PARAMETRU VALORI STANDARD VALORI LEGALE 

 
ALr4 Alarmă canal 4 (umiditate de la senzorul 1, TH) 
ALS4 Setările stării de 

alarmă 
 Rezoluţie: 0,1 % 

LoA4 Prag mic de alarmă  30% De la 0% la 100% 
HiA4 Prag mare de alarmă 90% De la 0% la 100% 
ALd4 Întârziere alarmă 0 min (fără întârziere)  0min, 10min, 20min, 

30min, 60min, 120min 
ALO4 Ieşire alarmă BuOn (sonerie pornită) 

CoOn (legătură pornită) 
BuOn/BuOf 
CoOn/CoOf 

 
Notă: Nu este necesară calibrarea pentru canalele de umiditate şi comutare.  
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ANEXA B  SPECIFICAŢII 
 
Tabelul 7 oferă o listă o specificaţiilor VLT.  
 

Tabelul 7: Specificaţii 
DESCRIERE VLT4-SPECIFICAŢIE VLTH-SPECIFICAŢIE 
Intervalul măsurare -40/ +266F (-40/ +130C) -40/ +185F (-40/ +85C)  

0-100% RH 
Acurateţea măsurării temperaturii  ± 1.0F (+/- 0.5C) ± 1.0F (+/- 0.5C) 
Acurateţea măsurării umidităţii N / A În interval de 10,0 – 89,9% RH:  

± 2% RH, sau: ± 4% RH 
Intervalul de funcţionare în mediu 
ambient 

0F la +150F (-18C la +65C), 0 la 95% RH fără condensare 

Rezoluţia măsurătorii 0,2F (0,1C) 0,2F (0,1C), 0,1% RH 
Intervalul temperaturii de stocare  -40F la +185F (-40C la +85C) fără hârtie termică  

-40F la +150F (-40C la +65C) cu hârtie termică 
Diametru senzor 0,25 inci (6,35 mm) 0,55 inci (14 mm) 
Lungime cablu senzor 33 picioare (10 m) 33 picioare (10 m) 
Valori contact alarmă 1 Amp, 12 V CA/CC 
Lăţimea şi lungimea hârtiei 
cartografice   

Hârtie cartografice  termică, 2 inci (50,8 cm), 131 picioare (40 m)  

Afişaj (LED afişaj) Numeric, 4 caractere  
Alimentare primară cu tensiune VL115: 115VAC, 50/60Hz  or VL220: 230VAC, 50/60 Hz 
Alimentare alternativă cu 
tensiune 

12V CA/CC, 1.5 Amps (nu este asigurată pentru funcţionarea 
vehiculului)  

Consum de tensiune  12V CA/CC, 1550 mA în timp ce imprimă, 100 mA fără imprimare  
Baterie de rezervă  Baterie 9V, până la 50 de ore de înregistrare (nu este furnizată) 
Durata de funcţionare a bateriei 
pentru ceas 

Baterie pe litiu de 3,6V, doi ani la o utilizare medie (furnizată) 

Repetabilitate ± 0,2F (± 0,1C) Temp.: ± 0,2F (± 0,1C) 
Umiditate: in interval de :      
10,0-89,9%RH: ±0,1%RH   
Umiditate în altele: ± 0,5%RH   

Timp de răspuns Temp.: 5-30 sec. Event: 1 sec. Temp.: 5-30 sec. Event: 1 sec.  
Umiditate: 6-10 sec. 

Mărime şi greutate fără senzori 8,2x5,3x2,7 inci (208,6x135x69mm), 4 lbs. (1.8 Kg) 
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ANEXA C COMPONENTE 
 
Tabelul 8 oferă o listă a componentelor VLT, inclusiv componentele opţionale.  
 

Tabelul 8: Componente 
DESCRIERE FURNIZAT-

VLT4 
FURNIZAT-

VLTH 
COD PIESĂ 

VLT4/VLTH Dispozitiv de înregistrare a 
vizualizării 

1 1  

Senzor de temperatură, 33 picioare (10 m) 1+3 opţional  VLT PROBE 
Senzor de temperatură şi umiditate  1+1 opţional VLTH PROBE 
Cablu de comutare 1+3 opţional 1+1 opţional VLS CABLE 
Rolă de hârtie termică 2” 2 2 VLPAPER 
Adaptor tensiune: 12V, CA/CC;  
pentru SUA: 130V funcţionare pe CA 
pentru Europa: 230V funcţionare pe CA 

1 1  
VL115 
VL230 

Baterie pe litiu 3,6V 1 1 VLBAT 
Manual de utilizare  1 1 VLMANUAL 
Suport de montare pe perete 1 1 VLBRKT 
Capac compartiment hârtie opţional opţional VLPACO 
Capac compartiment baterie opţional opţional VLBACO 
Cutie cu balama IP65, 9,8x9,8x4” 
(25x25x10cm) 

opţional opţional VLWPCASE 

Kit de atenuare a zgomotului de la distanţă, 
16,4 picioare (5m) 

opţional opţional VLSK 

Extensie cablu pentru senzor 10 picioare 
(3m) 

opţional opţional CABLE10H 

Extensie cablu pentru senzor 33 picioare 
(5m) 

opţional opţional CABLE33H 

Cablu transmisie date în serie RS-232, 6 
picioare (1,8m) 

opţional opţional RSCABLE 

Reductor tensiune de la 24VCC la 12VCC opţional opţional VPR 
Dispozitiv de telefonare automată Opţional 115V 

Opţional 230V 
Opţional 115V 
Opţional 230V 

ADTA 
ADTA220 

Alarmă la distanţă opţional opţional RA25 
Cablu de alimentare CC (pentru 
funcţionarea vehiculului) 

opţional opţional CRCPW 

Adaptor celular internet opţional opţional VLCEL 
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ANEXA D STRUCTURA MENIULUI 
(PAG. 38)  

VLT4/VLTH 
Dispozitiv de înregistrare şi afişare cu 4 canale 

Structura meniului Ver. 0.25 
A face reglări:  : Adj.  
Intrare Access Meniu (meniu de acces):  PASS 
Introduceţi parola standard:  : -ASS 
    : --SS  
    : ---S 
    : ---- 
StyP: setare tip senzor  SnS1, SnS2, SnS3, SnS4  tip senzor: T (TH), S, NoS  
 
Alr: setare alarmă  Alr1, Alr2, Alr3, Alr4, EoFP, bAtA  
AlS1..4 : setare interval   
LoA1..4: setare prag mic de alarmă  
HiA1..4: setare prag mare de alarmă 
Ald1..4: Întârziere   ‚întârziere” fără. 10, 20, 30, 1h, 2h  
AlO1..4: Ieşire  buOn/buOf: sonerie pornită/oprită  CoOn/CoOf: legătură 
pornită/oprită 
 
Prn: Mod imprimare  4Chn, Ch1, Ch2, Ch3, Ch4: canalul de imprimat  
9rAP: grafice 
LChr: caractere mari 
SChr: caractere mici  
PrON/PrOf: imprimantă pornită/oprită 
PCOn/PCOf: port PC pornit/oprit 
 
SCAL: scala standardelor  
F d9: grade Fahrenheit 
C d9: grade Celsius  
EudA/EndA: format dată Z/L/A; L/Z/A 
 
CloC: setare ceas; SdAY: setare zi; dd=zi; mm=luna; aa=anul; Shr: setare oră; hh=ora; 
min=minute  
 
ChPA: modificare parolă; PASS: introduceţi noua secvenţă de patru taste; PASS: 
repetaţi secvenţa pentru aprobare  
 
Sidn: setaţi numele (ID-ul): Sid- (13); Sid1 (5); Sid2 (5); Sid3 (5); Sid4 (5) = numele ID 
al canalelor  
Set 1st ch = setaţi primul canal … set 13 ch = setaţi al 13-lea canal  
 
CALb: calibrare   CAL1, CAL2, CAL3, CAL4   senzor „Diferenţă”  
 
Lo9r: ştergere înregistrări  
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SAPr: frecvenţă de comutare   „min” = minte  

 
Legendă:  
Adj: reglare 
PASS:  parolă 
StyP: setare tip senzor 
ALr: alarmă 
AlS1..4 setările intervalului de alarmă  
LoA1..4 prag mic alarmă 
HiA1..4:  prag mare alarmă  
Ald1..4: întârziere alarmă. # canalului  
A1O1..4 ieşire alarmă. # canalului  
EoFP lipsă hârtie  
Bu On/Of sonerie pornită/oprită  
Co On/Of legătură pornită/oprită 
Prn: imprimare  
9rAP LChr/SChr/4Chn grafic/font mare/font mic/4 canale  
bAta-Low:  alarmă baterie slabă 
PrOn/PrOf: imprimantă pornită/oprită 
PCon/PCOf: portul PC pornit/oprit 
SCAL: scală standarde  
C/F d9: grade Celsius Fahrenheit  
EudA/EndA  Europa (Z/L/A)/englez (L/Z/A)  
CloC: setare ceas 
SdAy: setare dată 
Shr:  setare oră 
ChPA:  modificare parolă 
Sidn: setare cod număr de identificare (ID)  
CALb: calibrare temperatură  
Lo9r: resetare înregistrări  
SAPr:  frecvenţă de comutare  
 
 
Taste de operare:  
Vizualizare canalul următor: . 
Cea mai mare măsurătoare: . 
Cea mai mică măsurătoare: . 
Resetare mare & mic: . . . .  
Imprimare ultimul raport: . . . . 
Imprimare raport sortat: . . . . 
> Selectare raport nr. :  … . . 
Imprimare centralizator: . . . . 
Centralizator către PC: . . . . 
Pentru a ieşi sau anula: .  
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Sonerie la sonor minim: .  
 
 

Nume ID. Setare cod număr  
CHR. COD CHR. COD CHR. COD CHR. COD CHR. COD

0 0 8 8 F 16 N 24 V 32 
1 1 9 9 G 17 O 25 W 33 
2 2  10 H 18 P 26 X 34 
3 3 A 11 I 19 Q 27 Y 35 
4 4 B 12 J 20 R 28 Z 36 
5 5 C 13 K 21 S 29 - 37 
6 6 D 14 L 22 T 30 % 38 
7 7 E 15 M 23 U 31   
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(PAG. 40)  
VLT4/VLTH 

Dispozitiv de înregistrare şi afişare cu 4 canale 
Structura meniului Ver. 0.25 

A face reglări:  : Adj.  
Intrare Access Meniu (meniu de acces):  PASS 
Introduceţi parola standard:  : -ASS 
    : --SS  
    : ---S 
    : ---- 
StyP: setare tip senzor  SnS1, SnS2, SnS3, SnS4  tip senzor: T (TH), S, NoS  
 
Alr: setare alarmă  Alr1, Alr2, Alr3, Alr4, EoFP, bAtA  
AlS1..4 : setare interval   
LoA1..4: setare prag mic de alarmă  
HiA1..4: setare prag mare de alarmă 
Ald1..4: Întârziere   „întârziere” fără. 10, 20, 30, 1h, 2h  
AlO1..4: Ieşire  buOn/buOf: sonerie pornită/oprită  CoOn/CoOf: legătură 
pornită/oprită 
 
Prn: Mod imprimare  4Chn, Ch1, Ch2, Ch3, Ch4: canalul de imprimat  
9rAP: grafice 
LChr: caractere mari 
SChr: caractere mici  
PrON/PrOf: imprimantă pornită/oprită 
PCOn/PCOf: port PC pornit/oprit 
 
SCAL: scala standardelor  
F d9: grade Fahrenheit 
C d9: grade Celsius  
EudA/EndA: format dată Z/L/A; L/Z/A 
 
CloC: setare ceas; SdAY: setare zi; dd=zi; mm=luna; aa=anul; Shr: setare oră; hh=ora; 
min=minute  
 
ChPA: modificare parolă;  PASS: introduceţi noua secvenţă de patru taste;  PASS: 
repetaţi secvenţa pentru aprobare  
 
Sidn: setaţi numele (ID-ul): Sid- (13); Sid1 (5); Sid2 (5); Sid3 (5); Sid4 (5) = numele ID 
al canalelor  
Set 1st ch = setaţi primul canal … set 13 ch = setaţi al 13-lea canal  
 
CALb: calibrare   CAL1, CAL2, CAL3, CAL4   senzor „Diferenţă”  
 
Lo9r: ştergere înregistrări  
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SAPr: frecvenţă de comutare   „min” = minte  
 
Legendă:  
Adj: reglare 
PASS:  parolă 
StyP: setare tip senzor 
ALr: alarmă 
AlS1..4 setările intervalului de alarmă  
LoA1..4 prag mic alarmă 
HiA1..4:  prag mare alarmă  
Ald1..4: întârziere alarmă. # canalului  
A1O1..4 ieşire alarmă. # canalului  
EoFP lipsă hârtie  
Bu On/Of sonerie pornită/oprită  
Co On/Of legătură pornită/oprită 
Prn: imprimare  
9rAP LChr/SChr/4Chn grafic/font mare/font mic/4 canale  
bAta-Low:  alarmă baterie slabă 
PrOn/PrOf: imprimantă pornită/oprită 
PCon/PCOf: portul PC pornit/oprit 
SCAL: scală standarde  
C/F d9: grade Celsius Fahrenheit  
EudA/EndA  Europa (Z/L/A)/englez (L/Z/A)  
CloC: setare ceas 
SdAy: setare dată 
Shr:  setare oră 
ChPA:  modificare parolă 
Sidn: setare cod număr de identificare (ID)  
CALb: calibrare temperatură  
Lo9r: resetare înregistrări  
SAPr:  frecvenţă de comutare  
 
 
Taste de operare:  
Vizualizare canalul următor: . 
Cea mai mare măsurătoare: . 
Cea mai mică măsurătoare: . 
Resetare mare & mic: . . . .  
Imprimare ultimul raport: . . . . 
Imprimare raport sortat: . . . . 
> Selectare raport nr. :  … . . 
Imprimare centralizator: . . . . 
Centralizator către PC: . . . . 
Pentru a ieşi sau anula: .  
Sonerie la sonor minim: .  
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Nume ID. Setare cod număr  
CHR. COD CHR. COD CHR. COD CHR. COD CHR. COD

0 0 8 8 F 16 N 24 V 32 
1 1 9 9 G 17 O 25 W 33 
2 2  10 H 18 P 26 X 34 
3 3 A 11 I 19 Q 27 Y 35 
4 4 B 12 J 20 R 28 Z 36 
5 5 C 13 K 21 S 29 - 37 
6 6 D 14 L 22 T 30 % 38 
7 7 E 15 M 23 U 31   
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