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Grundinställningar

Kontrollera att OBJEKTDATA,
DATUM/TID, VÄLTDATA,
STRÅKLÄNGD och GRÄNSER
är rätt inställda och justera vid
behov.

Tryck på knappen
BÖRJA REGISTRERA för
att starta registrering på
en ny eller tidigare
påbörjad yta.

Välj alternativ. I
de flesta fall NY
YTA.

Igång på
5 minuter !

Inmatning för NY YTA
SUDDA och knappa in startSEKTIONen där
ytan börjar. Välj RIKTNING + när
sektionerna ökar i körriktningen annars -.
Välj DELYTA (A,B eller C) genom att trycka
VÄXLA.
Välj LAGERTYP Undergrund, Skyddslager,
Förstärkningslager eller Bärlager.
Välj LAGER NR 0-5 genom att SUDDA och
trycka en siffra.
Om allt är OK tryck JA, annars tryck NEJ
och börja om på nytt.

Börja registrera

Hastighet

Frekvens
Avviker hastigheten /
frekvensen för mycket från
den inställda visar sig
detta som streck på
displayen.

Under registrering
CMV-medelvärden stråkvis
för olika överfarter
CMV-medelvärden för hela
ytan för olika överfarter
Gränser mellan
gråtonerna i bilden

Tryck på SS när
startlinjen passeras !
EX = tillbaka till huvudmenyn
ß = skifta stråk vänster
à = skifta stråk höger
SS = start / stopp

Återstående
lagringsutrymme
RE knappen blinkar när
registrering pågår.

Gradient

Diagram
Tryck på GR för att se tendenser i de
registrerade värdena när minst fyra (4)
överfarter har körts.
Fylld
fyrkant

Värdet är godkänt

Siffror

Antal överfarter som krävs

X

Mer än 8 överfarter krävs

-

Sjunkande tendens men
över börvärdet

=

Sjunkande tendens och
för lågt värde

CDS-utskrift
Anslut en skrivare till CDS med en skrivarkabel. Slå
på enheterna.
Välj PRINTERUTSKRIFT på CDS och välj vilka ytor
som ska skrivas ut. Tryck sedan PR.
Ett CDS-protokoll - en A4-sida per yta - skrivs ut.

Överföring till PC
Anslut CDS till PC:n med en seriekabel. Slå på CDS
och PC.
Starta PC-programmet View eller ComXL. Se till att
rätt COM-port valts! Välj Överföring från CDS.
Välj DATAÖVERFÖRING på CDS och därefter TILL PC.
Välj vilka ytor som ska överföras och tryck LA.
Data förs då över yta för yta och när överföringen är
klar kan man kontrollera i listan som visas på PC:n
att alla ytor förts över som avsett.

Växla överfart
Växla stråk

Tryck på DI för att detaljstudera värdena för en överfart i
taget.
En heldragen linje anger
börvärdets nivå och kan
användas som referens.

