
M-BOX Aplikace

DISP06 – Čítač s převodem ovládaný infra ovladačem
v1.00

Display zobrazuje délku projeté fólie. Má čtyři segmenty červené barvy. Po přivedení napětí na 
vstup 1 zvýší zobrazované číslo o nastavenou hodnotu. Druhý vstup slouží k nulování. Nastavení 
panelu se provádí dálkovým ovladačem pro TV přijímač.

Obsluha

Panel je bezobslužný, reaguje na signály na svých vstupech. Zobrazuje délku fólie v metrech 
s přesností na 2 desetinná místa. Pokud by hodnota přesáhla 99.99, posune se desetinná tečka a 
přesnost zobrazení bude pouze na jedno místo. 

Nastavení.

Vstup do režimu nastavení:
Na dálkovém ovladači stiskněte (SHIFT) MENU a pak číslice 0 a 1 označující číslo panelu. Přijetí 
klávesy je indikováno krátkým pípnutím panelu. Při úspěšném vstoupení do režimu nastavení pak 
panel pípne dlouze. Panel pak zobrazuje své parametry a to tak, že 2x blikne název parametru, ná-
sledně se rozsvítí jeho hodnota. 

Hodnotu měníte tlačítky pro ovládání hlasitosti nebo navigačními tlačítky vpravo a vlevo. Přechod 
mezi parametry se provádí tlačítky pro přepínání programů, nebo navigačními nahoru a dolů. 

Režim nastavení ukončíte a nové parametry uložíte tlačítkem OK, popř. MUTE. Pokud chcete 
režim nastavení ukončit bez uložení parametrů a vrátit původní hodnoty, pak stiskněte EXIT. Režim 
nastavení a návrat původních hodnot se provede automaticky, pokud po dobu 30sec nic nestisknete.

Nastavované parametry:

Symbol Rozsah Jednotka Popis
J 1 ÷ 9 - Jas panelu 1 

FP 0,01 ÷ 1,00 s Filtr pulsů (minimální doba trvání pulsu a doba 
prodlevy mezi pulsy)

L 0,1 ÷ 999,9 mm Konstanta, která se přičte k zobrazené hodnotě.

Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky, přesto jej po skončení životnosti nevy-
hazujte do odpadků, ale odevzdejte na sběrné místo elektroodpadu.

.Vyrábí a dodává
EsiT CZ s.r.o., Řepná 13/8, 321 01 Plzeň-Litice tel/fax 377 828 449
 E-mail: info@esit.cz, WWW: http://www.esit.cz
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