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1. YLEISKUVAUS & REFERENSSIT
RDM3/SCAN –puunkosteusmittari on RDM-3 -mittarin skandinaavinen versio. Skandinaaviseen
malliin on sisällytetty Pohjoismaiden kolme pääpuulajia eli mänty, kuusi ja koivu. Toinen ero on
se, että lämpötilan tarkastus tapahtuu vain Celsius-käyttötavalla ja piikkitarkistus vain 2-piikkikäyttötavalla.
Jännitelähde:
Yksi 9V alkaliparisto tyyppiä 6LR61.
Virrankulutus ja sitä vastaava laitteen itsenäinen toiminta-aika:
Virta taustavalon kanssa

Itsenäinen toiminta-aika

1. Valikot:

14.1mA / 30.9mA

47/21 h jatkuva käyttö

2. Piikki-käyttötapa:

17.2mA/35mA

38/19 h jatkuva käyttö

3. IR-linkki:

15.6mA

4. Taustavalo:

16.8mA

5. Suljettuna:

26.0uA

/N.A.

Varastoitavuusaika: 3 vuotta

RDM3 /SCAN Mittausalueet:
Mittausalue:
Lämpötilan tarkastusalue:
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Tässä ohjeessa opastetaan vaihe vaiheelta mittarin käynnistys, sen käyttö ja kytkeminen pois
päältä.
1. Navigointi:
Mittarin ominaisuuksia voi selata valikkokäyttöisellä näytöllä. Näppäimistön toiminnot ovat
helposti ymmärrettävissä. Valikkokäyttöinen lähestymistapa perustuu siihen, että käyttäjälle
esitetään joukko valittavia vaihtoehtoja kullakin näytöllä. Joku vaihtoehdoista on aina valittuna ja
käyttäjällä on mahdollisuus valinta tai muuttaa se miksi tahansa muuksi tarjolla olevista
vaihtoehdoista. Niinpä näppäimistöä ei ole tarkoitettu erityis-ominaisuuksien syöttämistä varten,
vaan sen avulla voidaan ohjata navigointia ruudulla. Navigointia varten on neljä
suuntanäppäintä, jotka on sijoitettu keskinäppäimen (viides näppäin) ympärille (ks. Kuva 1):
yläpuolelle (YLÖS), alapuolelle (ALAS), oikealle (OIKEALLE) ja vasemmalle (VASEMMALLE).
Keskinäppäintä käytetään ruudulla näkyvän valinnan valitsemiseen ”ENTER”.
2. Pariston asentaminen:
-

Paristokotelo sijaitsee mittarin alapuolella, kahvan alaosassa.

-

Avaa paristokotelo liu’uttamalla läppää taaksepäin ja paina samalla lovea, joka
irrottaa läpän

-

Paina paristo sisään (varmista oikea napaisuus) pohjalaattaan asti kunnes liittimet
napsahtavat yhteen kummassakin päässä.

-

Laita paristokotelon läppä paikalleen.

HUOMAA: POISTA PARISTO VASTA KUN OLET ENSIN KYTKENYT MITTARIN POIS
PÄÄLTÄ. PARISTON POISTAMINEN MITTARIN OLLESSA PÄÄLLÄ SAATTAA HÄVITTÄÄ
TALLENNETUT LUKEMAT JA VOI VAHINGOITTAA MUISTIA. JOS NÄIN KÄY, TIETYT
TOIMINNOT (KUTEN TILASTOT, LUKEMAN PALATUS JNE.) EPÄONNISTUVAT JA
LUKITSEVAT MITTARIN. Jos paristo poistetaan vahingossa mittarin ollessa päällä, ja jos jo
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tallennetut lukemat ovat tärkeitä, ÄLÄ tallenna lisälukemia. Käynnistä mittari uudelleen ja suorita
PC-lataus. Huomaa, että mitään sen tehojakson aikana tallennettuja lukemia, jolloin paristo oli
pois, ei ole saatavilla eikä niitä voida palauttaa. Kun lataus on valmis, nollaa mittari valitsemalla
‘PALAUTA OLETUSARVOT’ Muistivalikosta. Jos lataus ei ole tarpeen, voit siirtyä suoraan
kohtaan ‘PALAUTA OLETUSARVOT’.

. Kuva 1 Näppäimistön sijoittelu
3. Mittarin käynnistäminen:
-

Varmista, että paristo on asennettu oikein.

-

Paina ja pidä alhaalla keskinäppäintä (VALINTA).

-

Mittari käynnistyy ja näytölle tulee mittarin nimi ja ohjelmistoversio parin sekunnin
ajaksi. Jos näppäin vapautetaan tänä aikana, mittari kytkeytyy pois päältä
välittömästi. Näin estetään mittarin käynnistyminen vahingossa kun näppäintä
hetkellisesti painetaan.
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Mittarin nimi / ohjelmistoversio –ruudun jälkeen mittarin näytölle ilmaantuu Päävalikko
ja mittari esi valitsee Lue mittaus (MC) –käyttötilan. Voit vapauttaa nyt VALINTA näppäimen koska tahansa ja mittari pysyy kytkettynä päälle.

HUOMAA: Kun käynnistysprosessi on valmis, palaa keskinäppäin päätoimintoonsa eli sitä
käytetään kullakin hetkellä ruudulla korostetun vaihtoehdon Valintaan.
4.

RDM3 /SCAN ominaisuudet:

Mittari on suunniteltu mahdollisimman monipuoliseksi pitäen samalla käyttäjäliittymä
yksinkertaisena ja loogisesti etenevänä. Siksi mittarissa on seuraavat ominaisuudet:
- 64x128 pikselin graafinen näyttö:
Graafinen näyttö on mahdollisimman joustava informaation esittämiseen näyttöruudulla,
ja se mahdollistaa valikkokäyttöisen navigoinnin. Siksi myös sellaisen moni toiminto työkalun
käyttö kuin Kokonaistarkastus voi tapahtua helppokäyttöisillä ja pelkistetyillä näppäimistöllä ja
toiminnoilla. Kokonaistarkastuksessa on näytön lisäominaisuutena
sähköluminesenssitaustavalo (EL), minkä ansiosta mittaria voidaan käyttää kaikissa
valaistusolosuhteissa. Taustavalon päällä olon kesto on säädettävissä ja alkuarvo alustuu
uudelleen joka kerta kun näppäintä painetaan. (Esimerkiksi: jos taustavalon päällä oloajaksi on
asetettu 10 sekuntia, se pysyy päällä niin kauan kuin mittaria käytetään eli näppäimiä painetaan
ja vielä 10 sekuntia viimeisen painalluksen jälkeen. Valittavissa olevat taustavaloasetukset ovat:
NO (pois päältä), 10 sek, 20 sek, 30 sek. Oletusarvo taustavalolle on NO (ei käytössä).
Suosittelemme, että taustavalon käyttö rajoitetaan minimiin, jotta paristo riittää mahdollisimman
pitkään. Tarkemmat tiedot taustavalon säädöistä löydät osasta ASETUKSET-VALIKKO osassa
4, MITTARIN KÄYTTÖ.
- PC -siirtoliitäntä (PCDI):
Talletettu tieto siirretään mittarilta PC:lle uuden, patentoidun langattoman liitännän avulla.
Liitäntä perustuu infrapuna (IR)teknologiaan ja se mahdollistaa tietojen siirron ilman hankalia,
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mittariin kytkettäviä sarjakaapeleita. Liitäntä toimii seuraavasti: Delmhorstin
infrapunavastaanotin (jota kutsutaan perusyksiköksi) on liitetty PC:hen sarjakaapelilla ja
Delmhorstin tiedonkeruuohjelma on asennettu PC:hen, joka voi käyttää mitä hyvänsä Windowskäyttöjärjestelmää. Tämän jälkeen kaikki PC-siirtoliitännällä (PCDI:llä) varustetut Delmhorstmittarit voivat kommunikoida PC:n kanssa ja ladata tietoja sille. Yksityiskohdat tietojen
lataamisesta löydät kohdasta IP-LINKKI osassa 4, MITTARIN KÄYTTÖ.
- Tosiaikakello (RTC):
Täystarkastus käyttää laitteiston osana olevaa kelloa, joka ‘leimaa’ tallennetun mittauksen
päivämäärä- ja kellonaikatiedoilla arkistointia varten. ‘Leimaus’ tapahtuu automaattisesti eikä
sitä tarvitse tehdä mittarin näppäimistöltä.. Katso ASETUKSET-VALIKKO osassa 4, MITTARIN
KÄYTTÖ. Sieltä löydät tarkemmat tiedot siitä, kuinka täystarkastukseen asetetaan aika ja
päivämäärä.
- Virrankatkaisuajastin:
Mittari on varustettu ajastimella, joka sulkee mittarin pariston säästämiseksi, kun mittari on
pidemmän aikaa käyttämättömänä. Virran pois kytkentä aika aseteltavissa välille 1-9 minuuttia.
Virrankatkaisuajastimen oletusarvo on 2 minuuttia.
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- Tallennusmuisti:
Mittari käyttää patteri varmennettua muistia mittausten tallentamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että
muistin sisältö säilyy, kun mittari suljetaan ja myös silloin, kun paristo poistetaan. Käyttäjällä on
mahdollisuus:
•

Tyhjentää muisti milloin tahansa. Yksittäisiä tallennettuja lukemia ei voi poistaa.

•

Hakea yksittäisiä, tallennettuja lukemia näytölle.

•

Tarkastella mittausten tilastoarvoja.

•

Siirtää muistin koko sisältö PC:lle. Yksittäisiä tallennettuja lukemia ei voi siirtää PC:lle.

Katso kohta TALLENTAMINEN osassa 4, MITTARIN KÄYTTÖ. Sieltä löydät tarkemmat tiedot
lukemien tallentamisesta.

5.

RDM3 /SCAN Tilastointiominaisuudet:

Mittaustuloksia voidaan luokitella, tallentaa, selata ja ladata PC:lle oman infrapunaliitännän
avulla. Mittausarvoja voidaan myös käsitellä tilastollisesti ja määritellä valittujen ryhmien
lukemien määrä, keskiarvo, standardipoikkeama, vaihtelevuuskerroin, keskihajonta (95 %) sekä
minimi- ja maksimiarvot.
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2. Mittarin käyttö
Tässä osassa käsitellään yksityiskohtaisesti kaikki mittarin valikot ja samaten kaikkien
mittariominaisuuksien käyttö.
2.1

MAIN (PÄÄVALIKKO):

YLEISTÄ:
RDM3 /SCAN Main Menu (Päävalikko) on oletusruutu käynnistyksen jälkeen. Siitä pääsee
kaikkiin käytettävissä oleviin mittaritoimintoihin (katso osa 5) sekä kaikkiin ominaisuuksiin tai
ominaisuusryhmiin. HUOMAA: Mittari palaa automaattisesti Päävalikkoon, jos mittari on tietyn
ajan käyttämättömänä jonkun muun valikon ollessa ruudulla. Näin ei kuitenkaan tapahdu
mittarin ollessa ’datan esitystilassa’, jolloin se on ohjelmoitu avustamaan käyttäjää, joka on
mahdollisesti epähuomiossa joutunut tuntemattomalle alueelle valikkorakenteessa.
Valikon rakenne on suunniteltu siten, että se auttaa käyttäjää kulkemaan mahdollisimman
suoraan (mahdollisimman vähillä näppäinpainalluksilla) siihen toimintoon tai ominaisuuteen,
jota on tarkoitus käyttää.
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MAIN MENU (PÄÄVALIKKO):

2.1.1 MC READ (Mittaustoiminto)

2.1.2 Storage (Muisti): Tämä valikon vaihtoehto valitsee muistin lukemisen ja siihen liittyvät
toiminnot, joita ovat: Esitä tilastot, Tallennetut lukemat, Tyhjennä muisti ja Palauta
oletukset

2.1.3 IR Link (IP-linkki): Tämä valikon vaihtoehto valitsee PC-latausliitäntä –toiminnon.
2.1.4 Setup (Asetukset): Tämä valikon vaihtoehto valitsee pääsyn muihin mittaritoimintoihin:
Aseta päivämäärä ja aika, Aseta virrankatkaisuaika, Aseta taustavalo ja konvertoinnit

2.1.5 Off (Sulje): Tämä valikon vaihtoehto katkaisee mittarista virran. Huomaathan, että tietyt
muokattavat arvot jäävät mittarin muistiin seuraavaan käynnistykseen saakka.
Mittaritoimintoja (Päävalikon hakusanat 4.1.1 - 4.1.3) käsitellään osassa 5.
2.2

MC READ (MITTAUS):

Tämä toiminto kerää kosteusmittaukset. Mittari mittaa tasavirtavastuksen piikkien välillä, laskee
oikean kosteuden puulajien ja asetellun puun lämpötilan perusteella ja lopuksi näyttää sen
näytöllä ja taltioi muistiin.
Siksi käyttäjän pitää määritellä mittariin tarvittavat puulajit ja PUUN lämpötila-arvot ennen
mittausten suorittamista, jotta varmistetaan saatavien mittausten oikeellisuus.
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Mittarilla voidaan tallentaa mittaukset tarkastelua tai tilastointia varten, tai ne voidaan siirtää
PC:lle. Jotta käyttäjä voi jäljittää tallennetut tiedot paremmin, mittari järjestää mittaukset
mittauseriksi ns. TEHTÄVIKSI (JOBS) kutsuttuihin ryhmiin.
-

Lukemaa ei voi ottaa eikä tallentaa, ellei se ole osa tehtävää. Tehtävän laajuutta
rajoittaa ainoastaan muistin koko.

-

Muisti tukee 98:aa samanaikaista tehtävää kerralla.

-

Mittari asettaa tarkat rajat olemassa olevien tehtävien välille. Kaikki toiminnot
tallennetuilla tiedoilla voi suorittaa vain valitussa tehtävässä.

-

Mittari rajoittaa kunkin tehtävän yhteen puulajiin. Vain samasta lajista otetut lukemat
voivat kuulua tiettyyn tehtävään.

- RDM3 /SCAN määrittää automaattisesti MITTAUS -tilaa varten (MC READ) tietyt
oletusarvot, kun tätä kohtaa käytetään ensimmäistä kertaa:
-

Puulaji, oletus:

Mänty Sk

- Lämpötilakompensointi, oletus:

20 o C

-

1

Tehtävänumero (mittauserä), oletus:

Alla on esimerkki pääruudusta MC READ (MITTAUS):

Tämä näyttö näyttää mittarin mittaushetken asetukset sekä mittauslukeman. Mittarin
vasemmasta ylänurkasta näkee mitattavan puulajin. Alla oleva suurikokoinen teksti näyttää

PL 969
20101 Turku
Email: info@sateko.fi

Sateko Finland Oy
Tel: +358 (0 2 24 23 700
Fax: +358 (0) 2 24 23 712
Gsm: + 358 (0) 400 699989

Ly-1065137-6
ALV rek.

Puutuoteteollisuuden
kosteudenhallintajärjestelmiä

SaTeKo

FINLAND

RDM 3+ Manuaali
Ver 2.05

Oy

17.02.2016

senhetkisen mittausarvon. Kuiva – Kostea –palkki alla osoittaa, mihin kohtaan kyseinen lukema
asettuu ‘Kuivan’ ja käyttäjän määrittelemän Kostean välillä.
HUOMAA: Kostea-palkin raja-arvosta tulee Hälytysarvo silloin kun hälytys on käytössä. Kun
Hälytys-toiminto ei ole käytössä, Kostea-palkin raja-arvo saavutetaan kuusen 17 %:n
kosteudella. Käytettäessä muita puulajeja arvo on puulajin mukainen 17% arvo.
Kuiva – Kostea –palkin alapuolella on informaatioalue, jossa näkyy senhetkinen
lämpötilakompensaatio, tehtävänumero, hälytyksen asetus, mittaustila ja käytetyn
tallennusmuistin määrä prosenteissa. EXIT (POISTU) –valinta on myös esillä, mikä antaa
käyttäjälle mahdollisuuden poistua tästä toiminnosta.
MITTAUS -näytössä on sekä valittavissa olevia että ei valittavissa olevia kohtia.
Kohdat, jotka eivät ole valittavissa:
- Ylärivi (puulaji)
- KUIVA/KOSTEA -palkki (DRY/WET)
- MUISTI (MEMORY) (oikea alanurkka)
Valittavat kohdat:
- MITTAUS (MC) -lukema (iso teksti)
- T (lämpötilakompensaatio)
- TEHTÄVÄ (JOB) (Käytössä oleva mittauserä)
- HÄLYTYS (ALARM) (nykyinen hälytysasetus)
- TILA (MODE) (nykyinen mittaustila)
- POISTU (EXIT) (poistu MITTAUS (MC READ) –tilasta )
HÙOMAA: Oletusvalinta tällä ruudulla on mittauksenteko, mikä asettaa mittarin mittaustilaan.
SELECT (VALINTA) –näppäimen painaminen saa aikaan joko yksittäisen lukeman ottamisen
(kertamittaustila) tai useita peräkkäisiä lukemia (jatkuva mittaustila eli gradientin mittaus).
Toiminta:
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Mittarissa on kaksi mittaustilaa: Kerta- ja Jatkuva mittaus –tilat. Mittaustilaa voi vaihtaa
valitsemalla TILA(MODE) ja painamalla VALINTA (SELECT) –näppäintä (keskellä). Kun tämä on
tehty, mittari poistuu TILA(MODE) –valinnasta ja palaa mittaustilaan.
Kertamittaustilassa lukema otetaan aina kun VALINTA (SELECT) –näppäintä painetaan. Kaikki
mittaukset tallennetaan muistiin. Viimeisin mittaus pysyy näytöllä ruudulla.
Jatkuva mittaustila alkaa VALINTA (SELECT) –näppäimen painalluksella. Mittari jatkaa
mittauslukemien ottamista tässä tilassa. Nämä lukemat eivät tallennu ennen kuin VALINTA
(SELECT) –näppäintä painetaan uudestaan.. Jos haluat poistua jatkuvasta mittaustilasta
tallentamatta senhetkistä lukemaa, paina jotakin suuntanäppäintä (YLÖS, ALAS, OIKEALLE,
VASEMMALLE). Jos haluat poistua jatkuvasta mittaustilasta ja tallentaa senhetkisen lukeman,
paina VALINTA (SELECT) –näppäintä (keskellä). Kun jatkuvasta mittaustilasta poistutaan,
viimeisin lukema jää näyttöruudulle. Takaisin jatkuvaan mittaustilaan palaat painamalla VALINTA
(SELECT) –näppäintä (keskellä) uudestaan. Käytä suuntanäppäimiä, jos haluat valita toisen
toiminnon.
HUOMAA: MUISTIN (MEMORY) ilmaisin seuraa aktiivisesti tallennusmuistin käyttöä.

2.2.1 T: Tämä valikkovaihtoehto tuo näytölle lämpötilakompensointi-ruudun (Temperature
Compensation).

Käytä YLÖS- ja ALAS-näppäimiä ja valitse joku kolmesta esilläolevasta vaihtoehdosta. Jos
valitset lämpötilakompensoinnin LTILA KOMP (COMP TEMP), käytä VASEMMALLE ja
OIKEALLE –näppäimiä pienentääksesi tai kasvattaaksesi PUUN lämpötilankompensointiarvoa.
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HUOMAA: Kompensointilämpötila laskee tai nousee portaittain (kolme tai kaksi Celsiusastetta).
Mittari päivittää juurivalitun lämpötila-arvon, kun valitset vaihtoehdon VALMIS (DONE). Kun
valitset vaihtoehdon PERU (CANCEL), mittari jättää muutokset huomioimatta ja palauttaa
alkuperäisen asetuksen lämpötilakompensoinnille. Mittari soveltaa automaattisesti uutta
lämpötilakorjausta seuraaviin mittauslukemiin.

2.2.2 TEHTÄVÄ {Mittauserä (JOB)}: Tämä valikkovaihtoehto valitsee tehtävän
asetustoiminnon:

Tämä kuvaruutu esittää aina ensin käynnissä olevan tehtävän numeron.
HUOMAA: Jos ruudulla näkyvälle tehtävälle valitaan VALMIS (DONE), mahdollisia
seurauksia on kaksi:

- Nykyinen tehtävä on tyhjä; mittari siirtyy Luo tehtävä –kuvaruutuun (Create Job) (ks.
osa 4.2.2.1). Näin käyttäjälle annetaan tilaisuus muokata nykyisen tehtävän asetuksia
(tämä on mahdollista, koska yhtään lukemaa ei ole vielä tallennettu).
-

Nykyinen tehtävä ei ole tyhjä; mittari palaa välittömästi MC READ (MITTAUS) -tilan
valikkoon. Tämä on sama kuin valitsisi PERU (CANCEL).
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Valitse TEHTÄVÄ (JOB) ja käytä VASEMMALLE tai OIKEALLE –näppäintä, jotta saat
esille haluamasi tehtävänumeron. Kun olet valmis, valitse vastaavasti VALMIS (DONE).
Voit perua valinnan vaihtoehdolla PERU (CANCEL).
4.2.2.1

Jos valittua tehtävää ei ole vielä olemassa, näytölle tulee alla oleva ‘Luo

tehtävä’ (Create Job)–kuvaruutu:

Tällä ruudulla voit määritellä uutta tehtävää varten asetukset. Kaikki arvot - puulajia
lukuun ottamatta - ovat muutettavissa kun uudelle tehtävälle otetaan mittauksia. Paina
VALINTA (SELECT) Lämpötila (Temperature) -valinnan kohdalla päästäksesi
lämpötilakompensointiruudulle, josta on kerrottu aiemmin. Paina VALINTA (SELECT)
esitetyn puulajin kohdalla päästäksesi lajiluetteloon:

Muutama ensimmäinen laji on esitetty muussa kuin aakkosjärjestyksessä – syystä että
ne ovat yleisimmin käytettyjä ja siksi helposti valittavissa. Kaikki muut lajit löytyvät
aakkosittain vierittämällä ruutua. Huomaa, että mittarin näytöllä on lajeja kahdessa eri
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sarakkeessa. Navigointivalinnat ovat aina alimmaisina: Back, Next, Cancel (Takaisin,
Seuraava, Peruuta). “NEXT” (Seuraava) tuo käyttäjälle seuraavan ruudun, “BACK”
(takaisin) edellisen ruudun ja “CANCEL” (Peru) palauttaa käyttäjän Create Job (Luo
tehtävä) –ruudulle säilyttäen aiemmin valitun puulajin. Napauta SELECT (VALINTA) –
näppäintä sen lajin kohdalla, jonka haluat valita seuraavaa tehtävää varten.
HUOMAA: Joissakin valikoissa mahdollisia valintoja löytyy useammasta pystysuorasta
sarakkeesta. Puulajiluettelo on esimerkki tällaisesta näyttöruudusta. Käytä Vasemmalle ja
Oikealle –nuolinäppäimiä sarakkeiden välillä kulkemiseen ja Ylös- ja Alas –nuolinäppäimiä
sarakkeen sisällä navigointiin.
HUOMAA: Kaikissa valikoissa on pyöräytys-ominaisuus, minkä vuoksi YLÖS -näppäimen
painallus näyttöruudun yläosassa saa mittarin ‘pyörähtämään’ ja valitsemaan vastaavan
sarakkeen alimman vaihtoehdon. ALAS -näppäimen painallus näyttöruudun alaosassa
‘pyöräyttää’ valinnaksi kyseisen sarakkeen ylimmän vaihtoehdon. Sama periaate koskee
VASEMMALLE - ja OIKEALLE -näppäimiä liikuttaessa sarakkeissa poikittain. Tämä
yksinkertaistaa navigointia valikko ruudulla huomattavasti. Oletetaan esimerkiksi, että käyttäjää
ei kiinnosta mikään sillä hetkellä ruudulla näkyvän listan laji ja hän haluaa siirtyä seuraavaan
ruutuun. Sen sijaan, että hänen tarvitsisi vierittää koko matka vasemman sarakkeen alaosaan
saakka ja sen jälkeen siirtyä oikealle (yhteensä seitsemän näppäinpainallusta), on olemassa
parempi tapa. Hän voi siirtyä oikeaan sarakkeeseen (yksi näppäinpainallus) ja pyöräyttää sitten
sen sarakkeen alaosaan painamalla YLÖS -näppäintä kerran (yhteensä kaksi
näppäinpainallusta).
HUOMAA: Kaikissa valikoissa on automaattinen vieritys –ominaisuus. Se toimii yksinkertaisesti:
pidä vain pohjassa jotakin suuntanäppäintä kun navigoit valikolla tai muutat tunnuslukua ja
kahden sekunnin kuluttua näppäimellä suoritettu toiminto alkaa toistua 5 sekunnin välein.
Kun uusi materiaali/laji on valittu, ohjaus palaa Create Job (Luo tehtävä) -ruudulle.
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Painamalla SELECT (VALINTA) –näpäintä ALARM (HÄLYTYS) –vaihtoehdon kohdalla,
pääset määrittämääm mittarin ohjearvoja:

“ALARM”(HÄLYTYS) –toiminto on suunniteltu siksi, että käyttäjä saa käyttöönsä
ohjearvon: tietyn arvon ylittävät lukemat (’kosteaksi’ luokitellut tai hylättävät) aiheuttavat
hälytysäänen.
Ensimmäisestä lukemasta, joka ylittää hälytyksen asetusarvon, seuraa hälytys eli neljä
lyhyttä, nopeasti toistuvaa piippausta. Seuraavista, ohjearvon yläpuolella pysyvistä
lukemista seuraa äänihälytys, joka on yksi lyhyt piippaus. Tästä käyttäjä tietää, että
mittaukset ylittävät kostean rajan (WET). Kynnysarvon alle jäävä lukema saa aikaan
hälytyssignaalin uudelleenasetuksen sellaiseksi, että seuraava kynnysarvon ylittävä
lukema hälyttää taas neljällä piippauksella.
Kun ALARM (HÄLYTYS) on valittuna, SELECT (VALINTA)-näppäimen painallus vaihtaa
hälytysominaisuuden tilaa ON - OFF (PÄÄLLÄ – POIS PÄÄLTÄ). ON (PÄÄLLÄ)-tilan
merkkinä on senhetkinen hälytyksen kynnysarvo. OFF (POIS PÄÄLTÄ) –tilaa osoittaa
‘OFF’. Kun hälytys on päällä, kynnysarvoa voidaan vaihtaa VASEMMALLE ja OIKEALLE
–nuolinäppäimiä painamalla (pienentää ja suurentaa). Kynnysarvon vaihteluväli on
mittausarvot 0.05 % - 39.5 %.
Valitse DONE (VALMIS), kun haluat palata Create Job (Luo tehtävä) –valikkoon.
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DONE (VALMIS) – valinta Create Job (Luo tehtävä) –valikossa palauttaa käyttäjän Pin
Mode (Piikkitila) –ruudulle. Mittariin on nyt määritelty uusi tehtävä ja kaikki Create Job
(Luo tehtävä) –ruudulla määritellyt tunnusluvut. CANCEL (PERUU) –valinta Create Job
(Luo tehtävä) –valikossa palauttaa käyttäjän Job Select (Tehtävän valinta) –ruudulle,
missä tehtävän valinta / luo tehtävä –prosessin voi aloittaa uudelleen. CANCEL (PERU)
–valinta Job Select (Valitse tehtävä) –ruudulla tuo käyttäjän takaisin valikkoon MC READ
(MITTAUS). Mittari säilyttää ne määritykset, jotka siinä oli ennen kuin JOB (TEHTÄVÄ) vaihtoehto valittiin.

4.2.2.2

Jos valittu tehtävä on jo olemassa, käyttäjä ei voi muuttaa sen

asetuksia.. Näyttöön ilmestyy ruutu ’Append Readings’ (Liitä tiedot):

Jos valitaan YES (KYLLÄ), mittari hakee valitun tehtävän asetukset (näytölle tulee viesti
“PROCESSING…” ’HAKU KÄYNNISSÄ…’) ja palaa sitten Pin Mode (Piikki-tila) –ruudulle
ja asetukset on haettu käyttöön.
Jos valitaan NO (EI), mittari palaa Select Job (Valitse tehtävä) –ruudulle.

2.2.3 ALARM (HÄLYTYS): Katso edellä esitetty ALARM (HÄLYTYS) -jakso.
2.2.4 MODE (TILA): Katso edellä esitetty MODE (TILA) –jakso.
2.3

STORAGE (TALLENTAMINEN):

YLEISTÄ:
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Tiedot (mittaukset) voidaan valita joko pelkästään tarkastelua tai tilastolaskentaa varten, tai ne
voidaan siirtää PC:lle arkistointia tai myöhempää tutkimista varten. Mittaukset kerätään ja
tallennetaan erillisinä ryhminä, joita kutsutaan TEHTÄVIKSI (JOBS). Käyttäjä voi erotella eri
puulajeista tai koko kuivaamokuormasta kootut lukemat. Mittaukset voidaan erotella jopa 98:ksi
eri tehtäväksi (nimiöinti 1-98). Jokaisella tallennetulla tuloksella on täydentävä
tunnisteinformaatio. Mittauslukeman lisäksi tallentuu päivämäärä- ja kellonaikaleima, tehtävän
tunnistetieto, lukeman numero, lukemien kokonaismäärä tehtävässä, puulaji jolta lukema saatiin
sekä käyttäjän määrittelemä mittauksen mallilämpötila.
Mitään rajoituksia tehtävien numerointijärjestykselle ei ole. Mittari jäljittää olemassa olevat
tehtävät automaattisesti. Yksityiskohtaiset tiedot uusien tehtävien määritysprosessista kullekin
tuetulle lukematyypille löytyy vastaavasta mittausvalikosta. Mittari sallii käyttäjän myös hyppiä
erittäin joustavasti olemassa olevasta tehtävästä toiseen tai luoda uusia tehtäviä. Tehtävien
numerointiin perustuvia rajoituksia mittausten tallentamiselle ei ole. Käyttäjä voi, esimerkiksi,
vapaasti ottaa ja tallentaa tehtävään 3 kuuluvia mittauksia, sitten tehtävään 5 kuuluvia, taas
palata tehtävän 3 mittauksiin jne. Mittari tallentaa kaikki lukemat niiden ottojärjestyksessä ja
sijoittaa mittaukset muistiin tehtävän (mittauserän) asetusten mukaisesti. Siksi mittarin
maksimitallennuskykyyn vaikuttaa ratkaisevasti se tapa, jolla sitä käytetään. Jos mittarin
joustavia ominaisuuksia (mm. mittaukset tiheään vaihtuvin tehtävä- tai lukematyypin muutoksin)
käytetään paljon, mittari joutuu lisäämään sisäistä jäljitystä koskevaa lisäinformaatiota
muistitallenteisiin ja samalla muistikapasiteetti pienenee. RDM3/SCAN –mittarin muistiin voidaan
tallentaa jopa 1 416 lukemaa mittarin käyttötavasta riippuen. Käyttäjän on helppo päätellä se
hetki, jolloin muistitila alkaa olla käytetty loppuun erilaisten muistin käyttöä seuraavien
ominaisuuksien avulla. Myös jäljellä olevasta vapaasta muistitilasta saa tiedon. Kun kaikki
käytettävissä oleva muistitila on täynnä, mittari lakkaa tallentamasta lukemia (ts. päälle
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tallentamista ei tapahdu) ja varoittaa käyttäjää joka mittauksen jälkeen siitä, että muisti on
täynnä. Käyttäjä voi tyhjentää muistin milloin vain.
HUOMAA: Yksittäisiä tallennuksia muistista ei voi poistaa. Vain kokonaisen erän (tehtävän)
poispyyhkiminen käy päinsä.
HUOMAA: Tallennusmuisti ei pyyhkiydy pois PC:lle siirron jälkeen. Tällä tavalla mittarin muistin
sisältö on täysin käyttäjän valvonnassa. Voit poistaa halutessasi lukemat PC:lle siirron jälkeen
alla olevan ohjeen mukaan.
Mainittakoon, että mittari käyttää omaa tiedonpakkausalgoritmia, joka maksimoi tehokkaan,
käytettävissä olevan muistitilan.
TALLENNUSVALIKKO (STORAGE MENU):
Tallennusvalikkoon (Storage Menu) on ryhmitelty kaikki mittarin tallentamiseen, hakuun ja
muokkaukseen liittyvät toiminnot. Kaikki operaatiot tallennetuilla lukemilla voidaan suorittaa vain
yksittäisenä tehtävänä.
Tallennusvalikon (Storage Menu) valintojen kuvaus:

2.3.1 Näytä tilastot (View Statistics): Tämä valikon vaihtoehto valitsee mittarin
tilastolaskentatoiminnon.
Tällä valinnalla käyttäjällä on pääsy kahteen tilastotietojen ryhmään. Alla on
esimerkkikuva ensimmäisen ryhmän näyttöruudusta:
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Ensimmäisellä rivillä näkyy analysoitavan mittaustehtävän numero (JOB).
Toinen rivi osoittaa kyseiselle tehtävälle tallennettujen lukemien määrän.
Kolmas rivi osoittaa kaikkien kyseiselle tehtävälle tallennettujen lukemien
kosteuspitoisuuksien keskiarvon. (MC AVG))
Neljännellä rivillä näkyy kyseisen tehtävän standardipoikkeama. (STD DEV)
Viides rivi osoittaa kyseisen tehtävän vaihtelevuuskertoimen (COEF VAR).
DONE (VALMIS)-valinta palauttaa käyttäjän tallennusvalikko-ruudulle.
MORE (LISÄÄ)-valinta antaa käyttäjälle pääsyn toiseen tilastotietoryhmään: HUOMAA:
Toisen ryhmän tietojen laskeminen saattaa vaatia pitkän prosessointiajan. Prosessointiaika
määräytyy kyseiselle tehtävälle tallennettujen lukemien määrän mukaan. Mittarin näyttöön
ilmestyy viesti ‘TOIMINNASSA…’ (PROCESSING…) siksi aikaa kun laskenta tapahtuu.
Käyttäjän sillä aikaa syöttämiä tietoja ei huomioida. Kontrolli palautuu käyttäjälle, kun algoritmi
on valmis ja toinen tilastoruutu tulee näytölle. Siinä on seuraavat tiedot:
Ensimmäinen rivi osoittaa kyseisen mittaustehtävän numeron.
Toinen rivi osoittaa kyseisessä tehtävässä olevien lukemien lukumäärän.
Kolmannella rivillä näkyy kyseisen tehtävän 95 %:n varmuusväli. Tämä on se arvo
lasketusta keskiarvosta poispäin (+/-), jonka sisällä on varmuudella 95 % tallennetuista
lukemista.
Neljännellä rivillä on kyseiselle tehtävälle tallennettu pienin kosteuspitoisuusarvo.
Viidennellä rivillä on kyseiselle tehtävälle tallennettu suurin mittausarvo.
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Tässä ruudussa ei ole lainkaan ohjausvalintoja kuten MORE (LISÄÄ), CANCEL (PERU)
tai DONE (VALMIS). Ainoa käyttäjän valintavaihtoehto on paluu takaisin
tallennusvalikkoruutuun. Minkä hyvänsä näppäimen painallus saa paluun tapahtumaan.
HUOMAA: Kummassakaan tilastoruudussa ei toimi aiemmin kuvattu valikon peruutustoiminto
(jossa mittari palaa takaisin Päävalikkoon - Main Menu- tietyn ajan kuluttua, mikäli käyttäjä ei
syötä tietoja). Näin on, koska mittari ei ole valikko-tilassa vaan tietojen esittely –tilassa. Muista,
että mittari sulkeutuu lopulta itsekseen paristoja säästääkseen, jos tietojensyöttöä ei tapahdu
tietyssä ajassa. Asetusvalikossa (Setup Menu) voit määritellä ajan, jonka mittari pysyy päällä (ja
vastaavasti tilastoruutujen tiedot tarkasteltavina) ilman käyttäjän syöttöjä. Asetusvalikkoa
käsitellään seuraavaksi.

2.3.2 Tallennetut lukemat (Stored Readings): Tämä valikon vaihtoehto valitsee mittarin
mittausten selaus ominaisuuden, mikä päästää käyttäjän muistiin tallennettuihin
mittauksiin. Vain valittuun tehtävään kuuluvat mittaukset tulevat esille.
HUOMAA: Tallennettujen mittausten selaaminen on mahdollista vain nousevassa
järjestyksessä. (esim.: lukema 1, 2, 3, jne.). Mittari auttaa liikkumaan järjestyksessä myöhempiin
ryhmiin antamalla käyttäjän määritellä nousevan järjestyksen aloituskohdan (katso View Set =
Näytä ryhmä), jolloin kiinnostavat lukemat esitetään ensiksi. Lukemien tarkasteluprosessista voi
poistua milloin vain.

2.3.2.1

Show MC Readings (NÄYTÄ MITTAUS-lukemat): Tämä ohjelmakohta valitsee

tallennetut mittaus tarkasteltaviksi. Valinta vie käyttäjän tehtävän yleiskatsaus –näytölle,
mikä esittää aina ensin käynnissä olevan tehtävän riippumatta siitä, onko siinä lukemia
vai ei.
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Vasen ja Oikea –nuolinäppäimillä voi navigoida kaikki saatavilla olevat tehtävät peräkkäin
kun JOB (TEHTÄVÄ) –valinta on tehty. Määrittelemättömien tai tyhjien tehtävien kohdalla
näyttöön tulee ’no readings’ (ei lukemia). Käytä Ylös tai Alas –nuolinäppäintä ruudulla
olevan rivivalinnan vaihtamiseen. Tyhjällä tai määrittelemättömällä tehtävällä on vain yksi
valittavissa oleva vaihtoehto: CANCEL (PERU). Valitsemalla tämän vaihtoehdon ja
painamalla keskellä olevaa Select (Valinta) –näppäintä käyttäjä palaa takaisin
Tallennusvalikkoon (Storage Menu).
Jos valittu tehtävä sisältää lukemia, tarjolle tulee kaksi seuraavaa, valittavissa olevaa
vaihtoehtoa: ’VIEW SET’ (NÄYTÄ RYHMÄ) ja ’DONE’ (VALMIS)”.
VIEW SET (NÄYTÄ RYHMÄ): Tämä vaihtoehto antaa käyttäjälle tilaisuuden tarkastella
tietyn tehtävän määriteltyä lukemasarjaa koko ryhmän sijaan, kun hän on määrittänyt
aloituspisteen. Ominaisuus on käyttökelpoinen kun mittarissa on suuri määrä lukemia.
View Set (Esitä ryhmä) alkaa aina siten, että näytölle tulee ‘1 TO XXX’, missä XXX on
valitun tehtävän lukemien maksimimäärä. Jos muutosta ei tehdä, ensimmäinen esille
haettava lukema on numero 1. HUOMAA, että lukemat voidaan esittää vain nousevassa
järjestyksessä peräkkäin.
Vasen– ja oikea –nuolinäppäimiä käyttämällä voi muuttaa vasemmanpuoleista arvoa
kymmenen portain. Otetaan esimerkki, jossa valittu tehtävä sisältää 23 lukemaa. View
Set (Näytä ryhmä) –valinta alkaa siten, että ruudulle tulee ’1 TO 23’ (1:stä 23: een).
Oikean nuolinäppäimen peräkkäiset painallukset tuottavat näytölle seuraavat: ‘11 TO 23’
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ja ’21 TO 23’. Nyt vasemman puoleinen arvo on kymmenen lukeman sisällä
oikeanpuoleisesta arvosta. Vaihtoehtoisesti voi painaa vasenta nuolinäppäintä, jolloin
mittari vähentää kymmenen senhetkisestä vasemmanpuoleisesta arvosta.
DONE (VALMIS): Tämän vaihtoehdon valinta viestii mittarille, että käyttäjä on suorittanut
lukemien hakuun liittyvät asetukset loppuun ja on valmis aloittamaan lukemien
tarkastelun.
HUOMAA: Voi kestää melko kauan, kun mittari prosessoi pyydettyä lukemaryhmää
tarkasteltavaksi. Aikaan vaikuttaa mittarissa olevien tehtävien lukumäärä, lukemien viemä
muistitila, senhetkisen tehtävän koko ja jakaantuminen. Mittari näyttöruudulle tulee teksti
“PROCESSING…” (toiminnassa). Käyttäjän sillä aikaa syöttämiä tietoja ei huomioida. Kontrolli
palautuu käyttäjälle, kun algoritmi on valmis ja näytölle tulee Retrieved Readings (Haetut
lukemat) –kuvaruutu, joka on seuraavanlainen:

2.3.2.2

Cancel (Peru): Kohta palauttaa mittarin tallennusvalikkoon (Storage Menu)

2.3.3 Clear Memory (Tyhjennä muisti): Tämä valikkovalinta tyhjentää tallennusmuistin
säilyttäen mittarin oletusasetukset ennallaan. Toiminnon erityispiirteenä on, että sen
sattumanvarainen käyttö on estetty siten, että muistin tyhjentäminen pitää vahvistaa alla
olevan ruudun avulla:
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HUOMAA: Muistin tyhjennystä ei voi perua.

2.3.4 Restore Defaults (Palauta oletusarvot): Tämä valikkovalinta pyyhkii tallennusmuistin
JA palauttaa esiohjelmoidut mittarin oletusarvot. Toiminnon erityispiirteenä on, että sen
sattumanvarainen käyttö on estetty siten, että muistin tuhoaminen pitää vahvistaa alla
olevan interaktiivisen ruudun avulla:

HUOMAA: Muistin tyhjennystä ei voi perua.

2.3.5 Exit (Poistu): Tämä valikon kohta palauttaa mittarin päävalikkoon (Main Menu).
2.4

IR LINK (IR-YHTEYS): Tämä mittarivalinta käynnistää langattoman
kommunikaatioistunnon, jonka aikana tallennetut lukemat siirretään PC:lle. Ennen kuin
tätä ominaisuutta käytetään, kohdetietokoneelle pitää ladata Delmhorstin
Yleissovellusohjelma (Universal Application Program) ja Delmhorstin perusyksikkö (Base
Unit) pitää kytkeä sarjaporttiin. HUOMAA, että perusyksikkö tarvitsee virtaa myös
toimintaa varten. Sitä varten latauspakettiin kuuluu myös virtalähde. Latauspaketissa on
myös sarjakaapeli.
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Vaatimukset:
Mittarin käyttämä langaton kommunikaatioteknologia vaatii näköyhteyden mittarin punaisen
puolen ikkunan ja perusyksikön vastaanottavan ikkunan välille. Yksinkertaisesti: sijoita mittari ja
perusyksikkö tasaiselle alustalle siten, että mittarin punaisen puolen ikkuna on kohti
perusyksikön vastaanottavaa ikkunaa. Mittarin ja perusyksikön välinen ero voi olla mitä vain 0 ja
300 mm välillä.
Toiminta:
Infrapunalinkkiprotokolla on suunniteltu mahdollisimman joustavaksi. Aloita käynnistämällä
Delmhorstin sovellusohjelma (Universal Application Program). (Kaksoisklikkaa sovellusikonia tai
valitse ohjelma aloitusvalikosta ts. Start Menu). Kun RDM 3/SCAN-mittari ja perusyksikkö ovat
linjassa ja perusyksikössä on virta (vihreän ledi-lampun pitäisi palaa), valitse IR-yhteys (IR Link)
päävalikosta (Main Menu). Täystarkastus (TotalCheck) tuo näytölle viestin ‘Yhteyttä
muodostetaan…’ (Linking…) muutaman sekunnin ajaksi, jota seuraa ‘Yhteys OK’ (Link OK), kun
kommunikaatioyhteys perusyksikön kanssa on luotu onnistuneesti. Perusyksikkö osoittaa
kommunikaatioyhteyden todeksi myös sammuttamalla vihreän ledi-valon ja sytyttämällä
punaisen ledin. Paina nyt Käsittele tietoja (Manage Data) –näppäintä Delmhorstin
Yleissovellusohjelmassa. Mittarin näyttöruudulle tulee sana Tiedot (Data) ja perusyksikössä
syttyy vuorotellen keltainen ja punainen ledi-lamppu kun tiedonsiirto on käynnissä (punainen
osoittaa kommunikaatiota mittarin ja perusyksikön välillä, keltainen puolestaan perusyksikön ja
PC:n välillä). Kun tiedonsiirto on lopussa, mittari palaa päävalikkoon ja perusyksikössä syttyy
taas vihreä ledi-lamppu. Tarkempia tietoja mittaritietojen käsittelystä PC:llä löydät Delmhorstin
Yleissovelluksen käyttäjän oppaasta tai ohjelman APU (HELP) –toiminnosta.
HUOMAA: PC:n ja mittarin välistä kommunikaatiota ei ole pakko käynnistää edellä kuvatussa
järjestyksessä. Sovellusohjelman voi käynnistää ensin, tai IR -linkin voi valita ensin. Käsittele
tietoja (Manage Data) –näppäintä voi myös painaa ennen kuin kommunikaatio perusyksikön ja
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mittarin välillä on alkanut. Mittarissa, perusyksikössä ja sovellusohjelmassa on paljon
sisäänrakennettuja viiveitä, jotta muut yhteyden osatekijät voivat tulla toimintaan missä
järjestyksessä vain.

Ongelmanratkaisu:
Useimpien ongelmien syynä tuntuu olevan mittarin sijoittelu perusyksikön suhteen. On muutama
erilaisia virheilmoituksia, jotka voivat ilmaantua täystarkastuksen (TotalCheck) ruudulle:
a. Timeout (aika ylitetty): Tämä virheilmoitus ilmestyy kun on kulunut liikaa aikaa siitä, kun
mittarilta lähetettiin tietoa ja sen vastareaktion välillä, joka olisi pitänyt tulla perusyksiköstä.
Mahdollisia syitä:
-

Mittari ja perusyksikkö eivät ole linjassa (varmista, että kommunikaatioikkunat ovat
toisiaan vastakkain ja että etäisyys niiden välillä on ohjeiden mukainen). Tarkista, että
mittari ei ole vahingossa siirtynyt pois paikaltaan viestiyhteyden aikana.

-

Perusyksikössä ei ole virtaa. Jos virta on päällä, yhden perusyksikön ledivaloista
pitäisi palaa. Jos näin ei ole, tarkasta virtaliitäntä.

-

Ei yhteyttä PC:hen. Perusyksikkö pitää liittää PC:hen sarjakaapelin avulla. Tarkasta
liitäntä.

b. KBD: Tämä viesti ilmestyy, kun käyttäjä painaa näppäintä kommunikaation aikana. Mittari
tulkitsee painalluksen pyynnöksi lopettaa välittömästi kyseinen toiminto ja palata
päävalikkoon. Perusyksikön pitäisi palata vihreä ledivalo –tilaan muutaman sekunnin
kuluessa. Viestin pitäisi ilmaantua myös PC:n ruudulle merkiksi katkenneesta
viestiyhteydestä.
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c. Sync: Tämä viesti ilmestyy, kun tiedon rajaus häviää tiedonsiirron aikana. Niin pitäisi
tapahtua vain kun langattomasta yhteydestä tulee epäluotettava. Varmista, että mittari ja
perusyksikkö ovat linjassa ja käynnistä istunto uudelleen.
d. Data E: Tämä viesti ilmestyy, kun oikein rajatun tietopaketin sisältö ei kelpaa. Tässäkin
ongelma on epäluotettavassa langattomassa yhteydessä.
HUOMAA: Yksittäisiä tietueita ei voi siirtää PC:lle. Yhteyden aikana PC:lle siirtyy koko muistin
sisältö.
2.5

ASETUKSET:

YLEISTÄ:
Asetusvalikossa on joukko kohtia, joista pääsee mittarin muokattaviin parametreihin. Tällaisia
tunnuslukuja ovat: taustavalon sammumisajan säätäminen, virrankatkaisuajan säätäminen ja
kellon asetukset. Kaikkiin pääsee vain Asetukset -valikosta (Setup Menu).
SETUP MENU (ASETUKSET-VALIKKO:
Storage Menu (pitäisi varmaan lukea Setup Menu) Asetukset-valikon valinnat:

2.5.1 Return to Main Menu (Paluu päävalikkoon): Tämä valikkokohta palauttaa mittarin
Päävalikkoon (Main Menu). HUOMAA, että mittari palaa päävalikkoon myös siinä
tapauksessa, että käyttäjä ei ole syöttänyt mitään tietoja 20 sekunnin kuluessa.

2.5.2 Set Date and Time (Aseta päivämäärä ja aika): Tämä valikkokohta ohjaa käyttäjän
päivämäärän ja kellonajan asetusruudulle:
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HUOMAA, että päivämäärän ja kellonajan asetusruudulla on se kellonaika ja päivämäärä
näkyvillä, mitkä mittarissa olivat ruudun hakuhetkellä. Ruudulla näkyvillä rivillä liikutaan YLÖSja ALAS –nuolinäppäinten avulla. VASEN- ja OIKEA –nuolinäppäimet muuttavat valitun
parametrin arvoa [VALMIS (DONE) ja PERU (CANCEL) –valintojen kohdalla – joilla ei ole
määriteltyä arvoa – vasen- ja oikea –nuolinäppäimet eivät tee mitään]. Kaikkia arvoja lisätään
käyttämällä oikealle-nuolinäppäintä ja vähennetään vasemmalle-nuolinäppäimellä. PÄIVÄ
(DAY) –parametri juoksuttaa viikonpäiviä eteenpäin oikealle-nuolinäppäimellä ja taaksepäin
vasemmalle -nuolinäppäimellä. VALINTA (SELECT) –näppäin keskellä on aktiivinen vain kun
valikkovalinta koskee tunteja (HOURS), valmis (DONE) tai peruuta (CANCEL) –kohtia.
Valitsemalla VALMIS (DONE) poistutaan tältä näytöltä takaisin asetukset-valikkoon (SETUP
MENU) ja samalla kelloon päivittyvät juuri valitut luvut. Valitsemalla PERU (CANCEL) –
poistutaan tältä ruudulta takaisin asetukset-valikkoon (SETUP MENU) muuttamatta kellon
asetuksia.

2.5.3 Set Power_Off Time (Aseta virrankatkaisuaika): Tällä valikkovalinnalla käyttäjä
pääsee muuttamaan sitä aikaa, mikä voi kulua viimeisen näppäinpainalluksen jälkeen
ennen kuin mittari menee kiinni. Mahdollinen vaihtelualue on 1 min – 9 min oletusarvon
ollessa 2 min.
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2.5.4 Set Backlight (Aseta taustavalo): Tällä valikkovalinnalla käyttäjä pääsee muuttamaan
sitä aikaa, mikä voi kulua viimeisen näppäinpainalluksen jälkeen ennen kuin taustavalo
sammuu. Oletusasetus tässä kohtaa on ‘NO’ (EI), jolloin taustavalo ei ole lainkaan
käytössä. Mahdolliset taustavalon sammutusviiveet ovat 10, 20 ja 30 sekuntia. Suositus
on, että taustavalon viive asetetaan mahdollisimman lyhyeksi, jotta paristo kestäisi
mahdollisimman pitkään.

HUOMAA: Kun tallennusvalikossa (Storage Menu) tehdään valinta ‘RESTORE DEFAULTS’
(Palauta oletukset), kaikkien tunnusten oletusarvot palautuvat lukuun ottamatta kellon
asetuksia. Asetusvalikkoon valitut tunnuslukujen arvot pysyvät ennallaan myös kun mittari
sammutetaan ja jopa kun paristo poistetaan.
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3. Muut ominaisuudet
HEIKKO PARISTO: Mittarissa on pariston tilan valvontapiiri, joka varoittaa käyttäjää pariston
häiriötiloista ja varmistaa samalla mittaustarkkuuden.
TOIMINTA:
Pariston hälytyspiirin käynnistää jatkuva tai väliaikainen matala jännite. Paristohälytystä
seuraavat silminnähtävä (paristoikoni näyttöruudun oikeassa ylänurkassa) ja kuuluva
(summeriääni) ilmaisin.
Mittari yrittää erottaa jatkuvan ja väliaikaisen matalan jännitetilan. Jos mittari päättelee, että
pariston jännite ei ole pudonnut pysyvästi, se toimii edelleen normaalisti, vaikka hälytys
annetaankin. Heti kun mittari toteaa heikon paristotilan pysyväksi, kaikki mittaritoiminnot
lakkaavat toimimasta. Näin käy, koska mittari ei voi taata tulosten luotettavuutta alhaisella
paristojännitteellä. Muille valikkotoiminnoille, mukaan luettuna siirto PC:lle, riittää vielä virtaa,
vaikkakin melkein mikä tahansa käyttäjän toiminta saa aikaan heikko paristo – varoituksen.
Paristo tulisi luonnollisesti vaihtaa välittömästi. Jos paristojännite saavuttaa kriittisen tason,
mittari lakkaa pysymästä kytkettynä päälle.
Asteittaisen hälytysjärjestelmän on tarkoitus antaa käyttäjälle etukäteistietoa pariston tilasta ja
siten hyvää aikaa vaihtaa paristo ennen kuin toiminnallisia rajoituksia alkaa ilmetä.
HUOMAA: Tallennetut lukemat eivät häviä vaihdettaessa paristoa tai kun akku on heikkona.
Myös senhetkiset mittarin asetukset pysyvät ennallaan.
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