
                                                                                      
 
Γρήγορος Οδηγός Χρήσης –  LTL-XL  Μετρητής Αντανακλαστικότητας  
 

Ξεκίνημα 
 

Προσαρμογή Ύψους Χειρολαβής  - (η επιλογή αυτή είναι προαιρετική) 

Εφόσον η συσκευή διαθέτει αυτόν τον εξοπλισμό , θα πρέπει το χειριστήριο (πάνελ λειτουργίας) για εργονομικούς λόγους να ρυθμιστεί σε 
αποδεκτό ύψος.  Το ύψος προσαρμόζεται πιέζοντας το Κόκκινο Κουμπί στο μπροστινό μέρος του οργάνου και την ίδια στιγμή σηκώνοντας 
την χειρολαβή του πάνελ λειτουργίας. Αφήστε  το κουμπί και συνεχίστε να ανυψώνετε μέχρι το χέρι κλειδώσει και σταθεροποιηθεί.  
 
 

Μετρήσεις                                                                                                                                                                                                

Ξεκινείστε το LTL-XL  πιέζοντας και κρατώντας  τα κουμπιά  ON/OFF μέχρι η οθόνη να ξεκινήσει. Η οθόνη θα πρέπει να αλλάξει στην 
επιλογή «Μετρήσεις». Μία εξαίρεση υπάρχει όταν το όργανο είναι ρυθμισμένο να ζητεί την ταυτότητα/κωδικό του χρήστη.           
Βλέπε  το  «Επιλογή του Χρήστη »  ”User Select “  
  
Διακρίβωση (καλιμπράρισμα)  του οργάνου εάν είναι απαραίτητο , Βλέπε  Calibration 
 
Τοποθετείστε το όργανο πάνω στη προς μέτρηση  διαγράμμιση ( Road marking ) 

Πιέστε το μεγάλο πράσινο  ΟΚ - κουμπί   για να προβείτε σε μέτρηση.  Μια μέτρηση θα διαρκέσει 1 - 3 δευτερόλεπτα. 
Όταν  ολοκληρωθεί η μέτρηση , οι τιμές των μετρήσεων για  RL και Qd  θα εμφανισθούν. Τα δεδομένα μεταφέρονται αυτόματα στην 
εσωτερική μνήμη των δεδομένων. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα κατά την μέτρηση θα εμφανισθεί αμέσως μια προειδοποίηση  ή ένα 
εικονίδιο λάθους και ένας χαρακτηριστικός ήχος θα ακουστεί (εάν είναι επιλεγμένο , βλέπε  Sound ) 

Για να τυπώσετε τα δεδομένα  της  τελευταίας  μέτρησης, πιέστε το κουμπί  PRINT   
 
 

Κουμπιά 
 
ΒΟΗΘΕΙΑ     

HELP             Εμφανίζετε ένα κείμενο βοήθειας  για  την                              ON/OFF    Χρησιμοποιείται για να θέτει το  
                               συγκεκριμένη  λειτουργία του οργάνου.                                                  όργανο σε θέση  ON  ή  OFF.    
                               Εάν ξαναπατήσουμε το κουμπί επιστρέφει                                             Πιέστε το κουμπί  ΟΝ  για να  
                               στο κεντρικό μενού της Βοήθειας                                                             το θέσετε σε λειτουργία. Πιέστε 
                                                                                                                                                 0 μέχρι 4 δευτ. για να αλλάξετε 
                                                                                                                                                 στην κατάσταση αναμονής. 
                                                                                                                                                 Πιέστε > 4 δευτ. για το θέσετε 
                                                                                                                                                 εκτός λειτουργίας  OFF. 
 

MENU             Επιλέγει το αρχικό επίπεδο της δομής του Menu.                   SMART     Το κουμπί αυτό χρησιμοποιείται  
(Περιεχόμενα)         Χρησιμοποιώντας το UP και DOWN  μετακινηθείτε                                      για την επιλογή και πρόγραμμα- 
                               σε όλες τις επιλογές του Menu. Πιέστε ΟΚ για να επιλέξετε.                         τισμό διαφόρων λειτουργιών 
                                                                                                                                                      π.χ. να σβήσετε την τελευταία 
                                                                                                                                                      μέτρηση ή να επιλέξετε τύπο   
                                                                                                                                                      μέτρησης.  
 

HOME              Σας επαναφέρει  πίσω στην οθόνη μετρήσεων.              CALIBRATE   Ξεκινά  η διαδικασία Αυτό - Διακρίβωσης                                                                                     
(Επιστροφή)                                                                                                     (Διακρίβωση)           του οργάνου. 
 

BACK               Χρησιμοποιείτε για την μετακίνηση πίσω                         PRINT            Το κουμπί αυτό θα τυπώσει την τελευ- 
(Πίσω)                       ένα επίπεδο στα περιεχόμενα (Μενού)                                                             ταία μέτρηση η άλλα επιλεγέντα στοιχεία 
                                                                                                                                                             της εσωτερικής μνήμης στον   
                                                                                                                                                             ενσωματωμένο εκτυπωτή 
                                                                                                                                                             (Προαιρετικό) 
 

Επιλογή  Χρήστη 
 

Όταν η εικόνα    εμφανίζεται στην πάνω γραμμή της οθόνης πιέστε τα κουμπιά  και   η  επιλέγοντας το εικονίδιο του χρήστη.  
Ακολούθως πιέστε  το κουμπί ΟΚ  για να εισέλθετε  στο μενού επιλογής του χρήστη. 
 

- Σελ. 1 / 2 -  



 
 
 
 

Σειρές  id Επιλογές (Series id  select ) 

Από την οθόνη μετρήσεων  πιέστε   για να επιλέξετε το εικονίδιο     Πιέστε το κουμπί  ΟΚ για να εισέλθετε στο μενού  Σειρές id 
Επιλογές.   Για να απενεργοποιήσετε  τις επιλογές ¨ Σειρές id¨  πιέστε το κουμπί MENU και επιλέξετε  SETTINGS/SERIED ID. 
Τώρα επιλέξτε ACTIVATE   και  χρησιμοποιείστε  το ΟΚ  για να αλλάξετε σε  OFF. 
 
 

Διαδικασία  Διακρίβωσης  (καλιμπράρισμα) 
 
Πριν την διαδικασία  αυτό-διακρίβωσης βεβαιωθείτε ότι το σχετικό  εξάρτημα / εργαλείο  διακρίβωσης είναι καθαρό. 

Πιέστε το κουμπί αυτό-διακρίβωσης  (Calibration Button)    Επιλέξατε : RL  και  / η  Qd    διακρίβωση. 
 
Τοποθετείστε το σχετικό εξάρτημα / εργαλείο  διακρίβωσης κάτω από το μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες της πλάκας προσαρμογής 
είναι μέσα  στις οπές στο εξάρτημα / εργαλείο  διακρίβωσης. 
Πιέστε το κουμπί  ΟΚ  για να ξεκινήσει  η διαδικασία διακρίβωσης.  Ελέγξατε τις μετρήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη και, εάν είναι 
αναγκαίο , ρυθμίστε τις ενδείξεις μέτρησης στην οθόνη ούτως ώστε να ταιριάζουν με την ένδειξη η οποία είναι τυπωμένη στο σχετικό  
εξάρτημα / εργαλείο  διακρίβωσης. 
Πιέσατε το κουμπί  ΟΚ για να τερματίσετε  την διακρίβωση  ή  για να την επαναλάβετε  εάν έχει συμβεί κάποιο λάθος. 
Η διαδικασία αυτό-διακρίβωσης έχει ήδη ολοκληρωθεί. 
                                 
 
 

Διάφορα : 

Η οθόνη  δύναται να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή με το να πιέσετε το κουμπί   
 

Μηδενισμός εσωτερικής μνήμης :  Πιέζοντας το κουμπί  ΜΕΝU  επιλέγετε  LOG/CLEAR DATA/ALL 

 

Ημερομηνία  και  Ώρα :                 Πιέστε το κουμπί   ΜΕΝU  και επιλέγετε  SETTINGS/DATE & TIME/SET  TIME/DATE.  Επιλέγετε   

                                                      αυτό που θέλετε να ρυθμίσετε  και χρησιμοποιώντας  τα κουμπιά   και   για να θέσετε την ώρα και    
                                                      την ημερομηνία.  Αποθηκεύετε τα στην μνήμη με το να πιέσετε το  πράσινο κουμπί  ΟΚ.  
                                                      Εναλλακτικά  SYNC TO GPS  δύναται να επιλεχθεί για να ρυθμίζεται αυτόματα η ώρα. 

                                                      Θυμηθείτε όμως να θέσετε την σωστή  ζώνη ώρας. 
 

Εξοικονόμηση Ενέργειας :           Πιέστε το κουμπί  ΜΕΝU   και επιλέγετε  SETTINGS/POWER.  Ακολούθως επιλέγετε AUTO SLEEP   

                                                    ή  AUTO OFF  και χρησιμοποιώντας  τα κουμπιά   και   για να θέσετε  το όργανο  εκτός λειτουργίας /   

                                                    σε αναμονή ( turn off / sleep time) . Αποθηκεύσατε τις αλλαγές στην μνήμη με το να πιέσετε το  πράσινο  
                                                    κουμπί  ΟΚ.   
 

Ηχος :                                          Πιέστε το κουμπί  ΜΕΝU   και επιλέγετε  SETTINGS/SOUND.  Επιλέγετε SELECT KEY CLICK  ή  
                                                    SOUNDS  για να θέσετε τα επίπεδα ήχου  για το  Key  click και για διάφορους άλλους ήχους του  

                                                    συστήματος.  Χρησιμοποιώντας  τα κουμπιά   και   για να θέσετε τα επίπεδα του ήχου.   
                                                    Αποθηκεύσατε στην μνήμη με το να πιέσετε το  πράσινο κουμπί  ΟΚ.      
 
 

Προειδοποιήσεις και  Λάθη :        Εικονίδιο λάθους   ή   προειδοποιητικό εικονίδιο   θα εμφανισθεί  στην πάνω σειρά της  
                                                     οθόνης εάν ανιχνευθεί κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα κατά την διαδικασία της μέτρησης.   

                                                     Πιέσατε   για να λάβετε μία περιγραφή των πιο σοβαρών λαθών  ή  προειδοποιήσεων.  
                                                     Ακολούθως πιέσατε το κουμπί ΟΚ  για να εμφανίσετε  στην οθόνη την συνολική λίστα  των λαθών   
                                                     ή  των προειδοποιήσεων. 
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