Instrukcja obsługi ekranu dotykowego
ruchome dno (tryb MANAGER)
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Logowanie
UWAGA!
Przed pierwszym użyciem ekranu dotykowego należy zapoznać się z dokumentem pt. „Opis
ruchomego dna i pomostu zatapialnego”.

1. dotykać ekran początkowy.
2. Naciśnij przycisk ZALOGUJ SIĘ, na ekranie
pojawi się klawiatura. Należy wprowadzić
hasło - w zależności od rodzaju hasła, na
ekranie pojawi się przycisk UŻYTKOWNIK lub
MANAGER.
3. Naciśnij przycisk UŻYTKOWNIK lub
MANAGER w celu przekierowania do
głównego menu obsługi.

Uwaga:
Wprowadzenie nieprawidłowego hasła nie spowoduje
wygenerowania błędu! Klawiatura pozostanie widoczna
na ekranie dopóki nie zostanie wprowadzone prawidłowe
hasło.
Nieprawidłowo wprowadzone cyfry należy skasować
używając przycisku CLR. W celu przerwania procedury
logowania się i zamknięcia klawiatury, należy wcisnąć
przycisk ECS. Zatwierdzenie hasła - ENTER.

Poniżej opisane są dodatkowe funkcje dostępne w trybie MANAGER, których nie ma w trybie
UŻYTKOWNIK.
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Odblokowanie przycisku
bezpieczeństwa
Włączenie przycisku bezpieczeństwa w panelu sterowania spowoduje automatyczne zatrzymanie
ruchomego dna. Na ekranie dotykowym pojawi się komunikat PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA
AKTYWNY. W celu umożliwienia ponownego użytkowania ruchomego dna należy odblokować
przycisk bezpieczeństwa za pomocą funkcji ZRESETUJ PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA.
Jak odblokować przycisk bezpieczeństwa:

1. Zwolnij przycisk bezpieczeństwa poprzez jego
naciśnięcie (przycisk powinien wrócić do swojej
normalnej pozycji).
2. Naciśnij
ZRESETUJ
PRZYCISK
BEZPIECZEŃSTWA (na żółtym tle), który
znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu
dotykowego.
3. Po naciśnięciu żółtego pola, komunikat
PRZYCISK
BEZPIECZEŃSTWA
AKTYWNY
zniknie – przycisk bezpieczeństwa został
odblokowany.
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Zmiana nazw
W trybie Manager możliwa jest zmiana nazewnictwa pól w menu OBSŁUGA RUCHOMEGO DNA.
Funkcja ta jest przydatna gdy dla użytkowników ruchomego dna nazwy określające strony
ruchomego dna są niezbyt oczywiste.

W celu zmienienia nazwy:
1. Przejdź do menu obsługi, a następnie naciśnij
OBSŁUGA RUCHOMEGO DNA.
2. Naciśnij biały przycisk z aktualną nazwą części
ruchomego dna.
3. Pojawi się klawiatura.
4. Teraz wprowadź nową nazwę (maks. 10 liter).
Nazwę można w ten sam sposób zmienić również
dla drugiej części ruchomego dna.
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Przycisk menu
Przycisk MENU pojawia się na ekranie dotykowym po każdym zalogowaniu się do systemu. Po jego
naciśnięciu w górnej części ekranu dotykowego pojawi się dodatkowe okno. W celu zamknięcia
okna, należy nacisnąć przycisk POWRÓT.
Po wciśnięciu przycisku MENU, w dodatkowym oknie
pojawią się następujące funkcje:
-

-

-

-

HASŁA: Tutaj można zmienić hasła dla
użytkownika i managera.
MANAGER: W menu manager można ustawić
czas, zobaczyć przebieg pomp oraz zmienić
lokalizację przycisków START i OBSŁUGA
RUCHOMEGO DNA.
ZRESETUJ PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA: Tak
samo jak w głównym menu, można odblokować
przycisk bezpieczeństwa.
STATUS: Otwiera menu status.
WYŚWIETLACZ: Ta funkcja umożliwia ręczne
włączenie/wyłączenie wyświetlaczy lub
ustawienie funkcji automatycznego ich
włączania/wyłączania.
STATUS WIEŻY DO SKOKÓW – opcjonalnie. Ta
funkcja pokazuje aktualny status wyposażenia do
skoków.

Hasła:
Jak zmienić hasła:
1. Wejdź w menu HASŁA.
2. Wybierz UŻYTKOWNIK lub MANAGER, w
zależności od tego, które hasło ma być zmienione
3. Na ekranie pojawi się klawiatura.
4. Wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło i zatwierdź
przyciskiem ENTER.
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Manager:
W menu MANAGER dostępne są dodatkowe funkcje, na przykład można wyświetlić aktualny
przebieg pomp. pracownicy Variopool mogą poprosić o podanie liczby przepracowanych przez
pompy godzin w celu wykonania prac serwisowych.
Menu manager pozwala również na ustawienie systemu czasu oraz przeniesienie lokalizacji
przycisku START z menu OBSŁUGA RUCHOMEGO DNA ze strony lewej na prawą i odwrotnie.

Zmiana czasu:
Czas podawany jest w następującym formacie:
Godzina: Minuty
1. Naciśnij na wyświetlany czas – na ekranie pojawi
się klawiatura.
2. Wprowadź nowy czas i potwierdź naciskając
ENTER.

Status wieży do skoków:
Status wieży do skoków pokazuje aktualny stan trampolin
i bramek.
UWAGA:
W celu dalszego używania ekranu dotykowego
należy najpierw zamknąć menu poprzez naciśnięcie
przycisku POWRÓT.
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Menu status:
Menu STATUS wyświetla wszystkie aktualne ostrzeżenia
wraz z datą pojawienia się komunikatu.

Wyświetlacz:
Menu WYŚWIETLACZ pozwala na ustawienie trybu pracy
wyświetlaczy:
Tryb automatyczny: wyświetlacze będą się włączały i
wyłączały automatycznie.
Tryb ręczny włączony: Wyświetlacze pozostaną włączone
niezależnie od pory dnia.
Tryb ręczny wyłączony: Wyświetlacze zostaną wyłączone
do odwołania.

Jak ustawić tryb automatyczny:
Krok 1. Wejdź w menu WYŚWIETLACZ.
Krok 2. Naciśnij białe pole i wybierz AUTOMATYCZNY.
Krok 3. Obok znajduje się białe pole, po jego naciśnięciu
pojawi się klawiatura. Wprowadź pożądany czas
włączenia i wyłączenia wyświetlaczy i potwierdź za
pomocą przycisku ENTER.

Unsafe depths
In the unsafe depth menu you can find the depths the floor may
not be positioned.
If the floor has been stopped between those values, the message
INVALID POSITION will be shown.
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