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STACJA ZLEWCZA
SZ-120

Gwarancj¹ niniejsz¹ potwierdza siê dobr¹ jakoœæ i prawid³owe dzia³anie wyrobu.
Gwarancji udziela siê na okres 12 miesiêcy od daty sprzeda¿y.
Gwarancja zobowi¹zuje producenta do nieodp³atnego usuniêcia wad sprzedanego
wyrobu w terminie 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do naprawy lub
w terminie ustalonym z nabywc¹.

Eksploatacja urz¹dzenia powinna odbywaæ siê zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi
oraz jego przeznaczeniem.

»
»
»
»

Gwarancja traci wa¿noœæ w nastêpuj¹cych przypadkach:
zerwania plomby,
uszkodzeñ mechanicznych,
uszkodzeñ spowodowanych niew³aœciw¹ eksploatacj¹
poprawek w karcie gwarancyjnej - za wyj¹tkiem zmian naniesionych przez
producenta.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ powsta³ych podczas transportu.
Karta gwarancyjna jest wa¿na z dowodem sprzeda¿y.
Serwis wyrobów firmy Mikster Sp. z o.o. realizuje firma MIKSTER SERVICE S.C.
adres: 41-250 CzeladŸ ul.Wojkowicka 21 tel. (32) 763 77 77 fax. (32) 763 75 94
pieczêæ
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Gratulujemy Pañstwu wyboru sterownika mikroprocesorowego SZ-120. Mamy nadziejê,
¿e uznaj¹ Pañstwo nasz produkt za niezawodny i ³atwy w u¿yciu. Prosimy o dok³adne
zapoznanie siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Umo¿liwi to Pañstwu uzyskanie jak
najlepszych efektów podczas korzystania z systemu oraz wp³ynie na przed³u¿enie
trwa³oœci urz¹dzeñ.
Mikroprocesorowy sterownik SZ-120 jest urz¹dzeniem przeznaczonym do pracy w stacji
zlewczej. Jego zadaniem jest rejestracja procesu zrzutu œcieków, kontrola ich parametrów
oraz sterowanie instalacj¹ zrzutow¹.
Dziêki mikroprocesorowemu sterownikowi SZ-120 mozliwe jest :
- ³atwe rozliczenie dostawców œcieków z mo¿liwoœcia okresowej ich kontroli
- automatyczne zabezpieczenie przed œciekami o niedopuszczalnych parametrach
- automatyzacja procesu zrzutu
Sterownik SZ-120 wspó³pracuje z czytnikiem kart CR-10 co umo¿liwia szybkie i proste
identyfikowanie dostawców oraz wydatnie wp³ywa na skrócenie procesu zrzutu.
Opcjonalna drukarka pozwala szybko wydrukowaæ raport dla dostawcy oraz jest pomocna
w rozliczaniu p³atnoœci za zrzuty œcieków.
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Czêœci sk³adowe

Czêœci sk³adowe
W sk³ad zestawu SZ-120 wchodz¹ nastepuj¹ce czêœci sk³adowe:

Karty identyfikacyjne (Radio Frequency Identyfication)

MIKSTER

RFID
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KARTA IDENTYFIKACYJNA
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Przewód RS-232
Stacja zlewcza SZ-120

Zasilacz 8-13 V

********************

Zlewnia MIKSTER
Raport z zrzutu scieków

Papier do drukarki

Dnia:15.06.2005
Godzina:08:46

CR-10
CR-10
pH: 5,5

Dostawca:
Jan Kowalski SK 6534
Parametry:

Konduktancja: 320 mS
Ilosæ zrzuconych scieków: 320 l

W ustawienia parametrów drukarki:

Czytnik kart CR-10
ON

Drukarka (opcja)
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Zasilacz 8 V

12 34 5678

3,4,6 - ON
1,2,5,7,8 - OFF

www.mikster.pl
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Monta¿ elektryczny

Panel sterowniczy

URZ¥DZENIE
MUSI BYÆ
UZIEMIONE !
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317 N1 “AWARIA”
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316 N2 “LICZNIK”

Wszelkie operacje zwi¹zane z obs³ug¹ terminala s¹ wykonywane za pomoc¹ pulpitu
sterowniczego.
Sk³ada siê on z wyœwietlacza i klawiatury.

JKL
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Klawisze funkcyjne
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Logowanie
Zasilacz 8-13 V
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Drukarka
Zasilacz 8.4 V
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Funkcje u¿ytkownika

Funkcje u¿ytkownika

Logowanie
W celu identyfikacji osoby obs³uguj¹cej sterownik SZ- 120 posiada funkcjê logowania
operatora do funkcji u¿ytkownika.
Aby zalogowaæ siê naciœnij ikonê

Po wejœciu do menu FUNKCJE U¯YTKOWNIKA operator ma do wyboru nastêpuj¹ce
opcje:

nastêpnie wprowadŸ kod dostêpu.

Cyfry kodu dostêpu ustalane s¹ przez serwis sterownika i powinny byæ podane
u¿ytkownikowi, na pocz¹tku u¿ytkowania kod dostêpu to: 000000
Poprawnie wprowadzony kod zatwierdŸ klawiszem

Zmiana kodu dostêpu
W przypadku podania b³êdnego kodu dostêpu sterownik wyœwietli komunikat

Po poprawnym zalogowaniu siê u¿ytkownik mo¿e zmieniæ kod dostêpu, w tym celu
nale¿y w menu FUNKCJE U¯YTKOWNIKA nacisnaæ klawisz

WprowadŸ nowy kod dostêpu
*****
zatwierdŸ dane klawiszem
nastêpnie wyjdzie do ekranu g³ównego.
Uwaga !
W przypadku wykrycia stanu bezczynnoœci oko³o jednej minuty sterownik przechodzi
do ekranu g³ównego.
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Funkcje u¿ytkownika

Funkcje u¿ytkownika
Wydruk raportu wybranego dostawcy
W menu "Wydruk raportu wybranego dostawcy " pokazano wszystkie raporty dostawcy.
W wykazie wyszczególniono datê i godzinê zrzutu œcieków, wspó³czynnik pH,
konduktancjê, iloœæ litrów nieczystoœci.
Za pomoc¹ strza³ek

W menu "Przegl¹d wszystkich zrzutów" pokazano kolejne zrzuty œcieków wszystkich
dostawców.
W wykazie wyszczególniono datê i czas zrzutu œcieków, iloœæ litrów nieczystoœci,
wartoœæ pH, wynik zrzutu.

Przegl¹d zrzutów wybranego dostawcy
W menu "Przegl¹d zrzutów wybranego dostawcy " pokazano kolejne zrzuty œcieków
konkretnego dostawcy.
W wykazie wyszczególniono datê i czas zrzutu œcieków, iloœæ litrów nieczystoœci,
wartoœæ pH, wynik zrzutu. Mo¿liwe raporty: OK lub raport z okreœleniem warunków
zrzutu.
Za pomoc¹ strza³ek
wybierz dostawcê

Wybierz dostawcê,
którego zrzuty chcesz przegl¹daæ
MIKSTER
Sp.zo.o.
zatwierdzenie wyboru dostawcy wykonuje siê klawiszem

wybierz dostawcê

Wybierz dostawcê,
którego zrzuty chcesz przegl¹daæ
MIKSTER
Sp.zo.o.
zatwierdzenie wyboru dostawcy wykonuje siê klawiszem

Wydrukuj raport za okres:
Od: 28/05/2005
Do: 30/06/2005

wydruk raportu z drukarki

********************

Zlewnia DEMONSTRACYJNA
Raport okresowy dla:
Jan Kowalski SK 6534

Za okres Od: 28/05/2005 Do: 30/06/2005

----------------------Dnia:15.06.2005

Kolejne zrzuty:
28/06/05 08:49 123,5m3 pH:3.0
29/06/05 06:12 526,2m3 pH:5.0
30/06/05 07:34 898,1m3 pH:7.0

10

www.mikster.pl

pH: 5,5

Godzina:08:46
Konduktancja: 320 mS

----------------------Ilosæ zrzuconych scieków: 320 l

Suma ilosci scieków: 320 l

********************
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Funkcje u¿ytkownika

Funkcje u¿ytkownika

Wprowadzenie nowego dostawcy

Opcja "Wprowadzenie danych nowego dostawcy" dziêki tej opcji u¿ytkownik mo¿e
wprowadziæ dane nowego dostawcy. U¿ycie tej funkcji jest nieodzowne dla
prawid³owego dzia³ania sterownika, wykonaj wprowadzenie danych w pierwszej
kolejnoœci.
W sterowniku mog¹ zostaæ zapisane dane maksymalnie 100 operatorów.
Zbli¿ identyfikator do czytnika kodów kreskowych.

, analogicznie

Wprowadzanie danych nowego dostawcy:
WprowadŸ drug¹ liniê opisu
zak³ad produkcyjny
zatwierdŸ dane klawiszem

Wprowadzanie danych nowego dostawcy:

WprowadŸ limit dzienny medium w m3 lub w litrach w zale¿noœci od ustawienia
serwisowego.

Zbli¿ identyfikator do czytnika

Wprowadzanie danych nowego dostawcy:

w celu weryfikacji danych zbli¿ ponownie identyfikator do czytnika.

WprowadŸ limit dzienny: 0100 m3

Wprowadzanie danych nowego dostawcy:
Zbli¿ ponownie identyfikator do czytnika

WprowadŸ limit miesiêczny medium w m3

Wprowadzanie danych nowego dostawcy:

Wprowadzanie danych nowego dostawcy:

WprowadŸ limit miesiêczny: 9000 m3

WprowadŸ pierwsza
pierwsz¹ linie
liniê opisu
opisu
Wprowadz
Firma demonstracyjna
demonstracyjna
Firma
Operacja nadania nazwy realizowana jest za pomoc¹ klawiszy alfanumerycznych,
ABC

7
JKL

4
_@”

0
zmiana wielkoœci liter realizowana jest klawiszem
zatwierdzenie danych wykonuje siê klawiszem
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Aby zatwierdziæ wprowadzone dane naciœnij i przytrzymaj

GHI
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Wprowadzanie danych nowego dostawcy:
Naciœnij i przytrzymaj Enter
Pamiêtaj !
Bez przeprowadzenia procedury wprowadzenia nowego dostawcy sterownik nie jest
w stanie popawnie zidentyfikowaæ karty RFID.

www.mikster.pl
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Funkcje u¿ytkownika

Funkcje u¿ytkownika

Zmiana karty identyfikacyjnej
Wprowadzanie danych nowego dostawcy:
Dane zosta³y zapisane

Zmiana danych dostawcy
Opcja "Zmiana danych dostawcy" dziêki tej opcji u¿ytkownik mo¿e edytowaæ nazwê
dla dostawcy.

Edycja danych dostawcy:
_IKSTER
Spzoo Dane zosta³y zapisane
l.dzienny=0001 m3 l.mies.=1000m3
W trybie edycji naciœnij klawisz

aby zmieniæ kartê identyfikacyjn¹. Na ekranie

pojawi siê komunikat "zbli¿ identyfikator do czytnika".

Za pomoc¹ strza³ek
wybierz dostawcê którego nazwê chcesz zmieniæ
zatwierdŸ wybór za pomoc¹ klawisza

Edycja danych dostawcy:

Operacja zmiany nazwy realizowana jest za pomoc¹ klawiszy alfanumerycznych,

Dane zosta³y do
zapisane
zbli¿ identyfikator
czytnika:
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Edycja danych dostawcy:
Dane zosta³y
zapisane
zbli¿ ponownie
identyfikator

zatwierdzenie danych wykonuje siê klawiszem

Usuniêcie dostawcy
Edycja danych dostawcy:
MIKSTER
Spzoo Dane zosta³y zapisane
l.dzienny=0001 m3 l.mies.=1000m3
Wybierz dostawcê za pomoc¹ strza³ek
kalwiszem

swój wybór zatwierdŸ

Opcja "Usuniêcie dostawcy" dziêki tej opcji u¿ytkownik mo¿e usun¹æ dostawcê.
Za pomoc¹ strza³ek
wybierz dostawcê którego chcesz usun¹æ, zatwierdŸ
usuniêcie dostawcy za pomoc¹ klawisza
naciœnij go i przytrzymaj.

Usuniêcie danych dostawcy: 5
Firma demonstracyjna zak³ad produkcyjny
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Funkcje serwisowe

Funkcje serwisowe

Logowanie
W celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa sterownik SZ- 120 posiada funkcjê logowania
operatora do funkcji serwisowych. Dostêp do tych funkcji ma tylko operator serwisu.
Aby zalogowaæ siê naciœnij ikonê

nastêpnie wprowadŸ kod dostêpu.

Cyfry kodu dostêpu ustalane s¹ przez operatora serwisu i powinny byæ podane
u¿ytkownikowi, na pocz¹tku u¿ytkowania kod dostêpu to: 000000 poprawnie
wprowadzony kod zatwierdŸ klawiszem

WprowadŸ kod dostêpu
******

W przypadku podania b³êdnego kodu dostêpu sterownik wyœwietli komunikat

Wprowadzono b³êdny kod

Po wejœciu do menu FUNKCJE SERWISOWE operator ma do wyboru nastêpuj¹ce
opcje:

Funkcje serwisowe
Ustawienia zwi¹zane z pH
Ustawienia limitów oczyszczalni
Ustawienie nazwy firmy
Ustawienia czasu i daty
Rêczne sterowanie przekaŸnikami
Ustawienia zale¿noœci czasowych
Ustawienia zwi¹zane z przep³ywomierzem
Ustawienia zwi¹zane z konduktancj¹
Ustawienia zwi¹zane z pH
Opcja "Ustawienia zwi¹zane z pH" dziêki tej opcji u¿ytkownik mo¿e dostosowaæ
sterownik do parametrów ph-metru, wprowadziæ wartoœci graniczne, wy³¹czyæ lub
za³¹czyæ kontrolê pH
wybierz opcjê za pomoc¹ klawiszy

nastêpnie wyjdzie do ekranu g³ównego.

Zmiana kodu dostêpu
Po poprawnym zalogowaniu siê u¿ytkownik mo¿e zmieniæ kod dostêpu, w tym celu
nale¿y w menu FUNKCJE U¯YTKOWNIKA nacisn¹æ klawisz

WprowadŸ nowy kod dostêpu
*****

zatwierdŸ dane klawiszem

Ustawienia zwi¹zane z pH:
Pomiar pH 0-wy³ 1-za³: 1
Wartoœæ pH dla 4 mA: 03.0
Wartoœæ pH dla 2-mA: 11.0
wartoœæ minimalna pH: 05.0
Wartoœæ maksymalna pH: 09.0
wprowadzone dane zatwierdŸ dane klawiszem

zatwierdŸ dane klawiszem

16

www.mikster.pl

www.mikster.pl

17

Funkcje serwisowe

Funkcje serwisowe

Ustawienia limitów oczyszczalni
Opcja "Ustawienia limitów oczyszczalni" dziêki tej opcji u¿ytkownik mo¿e ustawiæ
limity oczyszczalni œcieków. Opcja 0 deaktywuje dany limit.

wybierz opcjê za pomoc¹ klawiszy

Ustawianie czasu i daty
Opcja "Ustawianie czasu i daty" dziêki tej opcji operator serwisowy mo¿e
wprowadziæ aktualny czas i datê w sterowniku.
wybierz opcjê za pomoc¹ klawiszy

zatwierdŸ klawiszem

zatwierdŸ klawiszem

Limity oczyszczalni:
Wielkoœæ bazy dostawców: 05
Limit dzienny oczyszczalni (l): 1000000
Limit dzienny 0-wy³ 1-za³: 1
Limit godzinowy oczyszczalni (l): 0050000
Limit godzinowy 0-wy³ 1-za³: 1
Ustawienie nazwy firmy
Opcja "Ustawienia nazwy firmy" dziêki tej opcji u¿ytkownik mo¿e wprowadziæ
nazwê firmy do sterownika. Operacja realizowana jest za pomoc¹ klawiszy
alfanumerycznych.

Nazwa firmy:

Strza³k¹

realizowane jest przejœcie do kolejnej edytowanej cyfry.

Ustawianie czasu i daty:
Godzina: 13:11:00 (GG:MM:SS)
Data: 15.06.05 (DD/MM/RR)
zatwierdŸ dane klawiszem

Rêczne sterowanie przekaŸnikami
Opcja "Rêczne sterowanie przekaŸnikami" dziêki tej opcji operator serwisowy mo¿e
dowolnie ustawiaæ stany wyjœæ przekaŸnikowych.

Zlewnia demonstracyjna
Wyjœcie
Wyjœcie
Wyjœcie
Wyjœcie

zatwierdŸ dane klawiszem

zasuwy : Wy³¹czone
p³ukania : Wy³¹czone
gotowoœæ : Za³¹czone
awaria : Wy³¹czone

Ustawienia parametrów transmisji
Parametry transmisji z PC::

DoraŸna zmiana stanu realizowana jest klawiszem

adres urz¹dzenia: 10
Prêdkoœæ transmisji: 0
0-9600 b/s
1-19200 b/s
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Funkcje serwisowe

Funkcje serwisowe

Ustawienia zale¿noœci czasowych
Opcja "ustawienia zale¿noœci czasowych" dziêki tej opcji operator serwisowy mo¿e
ustawiæ wartoœci sta³ych czasowych.

wybierz opcjê za pomoc¹ klawiszy
zatwierdŸ klawiszem

Opcja "Ustawienia zwi¹zane z konduktancj¹" dziêki tej opcji operator serwisowy mo¿e
wprowadziæ ustawienia zwi¹zane z przewodnoœci¹ (zasolenia œcieków) i specyfikacj¹
konduktometru.
wybierz opcjê za pomoc¹ klawiszy

Ustawienia zale¿noœci czasowych:
Czas
Czas
Czas
Czas
Dzieñ

Ustawienia zwi¹zane z konduktancj¹

na rozpoczêcie zrzutu (s): 060
p³ukania (s): 030
stabilizacji pomiarów (s): 10
detekcji koñca dostawy (s): 15
startu limitu miesiêcznego: 01

zatwierdŸ dane klawiszem

zatwierdŸ klawiszem

Ustawienia zwi¹zane z konduktancj¹:
Pomiar konduktancji 0-wy³ 1-za³: 1
Wartoœæ konduktancji dla 4mA (mS): 0000
Wartoœæ konduktancji dla 20mA (mS): 3200
Wartoœæ min. konduktancji (mS): 0000
Wartoœæ max. konduktancji (mS): 2500

Ustawienia zwi¹zane z przep³ywomierzem
Opcja "Ustawienia zwi¹zane z przep³ywomierzem" dziêki tej opcji operator serwisowy
mo¿e dostosowaæ sterownik do parametrów przep³ywomierza.
wybierz opcjê za pomoc¹ klawiszy
zatwierdŸ klawiszem

Ustawienia zwi¹zane
Wartoœæ przep³ywu
Wartoœæ przep³ywu
Wartoœæ przep³ywu

z przep³ywomierzem:
dla 4mA: 000,0 l/s
dla 20mA: 160,0 l/s
dla 1 impuls: 0010 l

zmiana jednostki przep³ywu realizowana jest klawiszem
m3/h - l/s
l - m3

20
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Obs³uga operatora

Obs³uga operatora

W celu zrzutu œcieków pod³¹cz i zabezpiecz w¹¿ spustowy do otworu wlotowego
zlewni.

ZLEWNIA

-

Beczkowoz
Zlewnia DEMONSTRACYJNA
Trwa zrzut œcieków
pH: 8.2 Konduktancja: 850
Przep³yw: 160l/s Iloœæ 560 l

ABC

DEF

8

7

ZLEWNIA

JKL

_@”
Dnia:15.06.2005
Godzina:08:46

PQRS

5

6

TUV

WXYZ

.,&‘

2

1

0

********************

Zlewnia DEMONSTRACYJNA
Raport z zrzutu scieków

9

MNO

4

Sp. z o.o.

GHI

3

Esc

TXT

Dostawca:
Jan Kowalski
pH: 5,5

Parametry:

Zlewnia demonstracyjna
Trwa zrzut œcieków
pH: 8.2 Konduktancja: 850
Przep³yw: 160l/s Iloœæ 560 l

Konduktancja: 320 mS
Ilosæ zrzuconych scieków: 320 mS

ABC

7
JKL

4

Sp. z o.o.

_@”

0

TUV

1

DEF

8

GHI

9

MNO

PQRS

5

6

WXYZ

.,&‘

2

3

Esc

TXT

CR-10

Stacja zlewcza SZ-120

Po zakoñczeniu zlewu.
Drukarka drukuje raport z zrzutu œcieków.

********************

Zlewnia DEMONSTRACYJNA
Raport z zrzutu scieków

MIKSTER
KARTA IDENTYFIKACYJNA

R

Zbli¿ kartê identyfikacyjn¹ do
czytnika CR-10

NUMER: | 234 |

Dnia:15.06.2005
Godzina:08:46
Dostawca:
Jan Kowalski SK 6534
Parametry:
pH: 5,5
Konduktancja: 320 mS
Ilosæ zrzuconych scieków: 153 l

********************
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Obs³uga operatora

Obs³uga operatora

Sterownik wyœwietla komunikat o p³ukaniu instalacji.
Czas p³ukania ustawiany jest w FUNKCJE SERWISOWE opcja "ustawienia zale¿noœci
czasowych".

B³êdy

W czasie przeprowadzania zlewu mog¹ wyst¹piæ nastêpuj¹ce sytuacje awaryjne

Zlewnia DEMONSTRACYJNA

********************

Zlewnia DEMONSTRACYJNA
Raport z zrzutu scieków

Trwa p³ukanie instalacji
Do zakoñczenia pozosta³o: 30s

Nastapi³a awaria zasilania. Wy³¹cz sterownik,
sprawdŸ pod³¹czenie wszystkich przewodów
nastêpnie za³¹cz urz¹dzenie.

Dnia:15.06.2005
Godzina:08:46
Dostawca:
Jan Kowalski SK 6534

W przypadku kiedy przekroczone zosta³y wartoœci ustawione w
FUNKCJE U¯YTKOWNIKA

pH: 0,0

Parametry:

Konduktancja: --- mS
Ilosæ zrzuconych scieków: 0,000 m3
Zrzut przerwany z powodu:
awarii zasilania

limit dzienny dostawcy
limit miesiêczny dostawcy
FUNKCJE SERWISOWE
limity oczyszczalni
ustawienia zwi¹zane z pH
ustawienia zwi¹zane z konduktancj¹
czas rozpoczêcia zrzutu

Brak gotowoœci drukarki
Sterownik czeka na
zalogowanie dostawcy

Sterownik SZ-120 przerywa zrzut œcieków drukuj¹c jednoczeœnie raport.

******************** ********************

Zlewnia DEMONSTRACYJNA
Raport z zrzutu scieków

Zlewnia DEMONSTRACYJNA
Raport z zrzutu scieków

Dnia:15.06.2005
Godzina:08:46

Dnia:15.06.2005
Godzina:08:46
Dostawca:
Jan Kowalski SK 6534

Dostawca:
Jan Kowalski SK 6534
pH: 5,5
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Parametry:

Brak gotowoœci drukarki - komunikat œwiadczy o tym, i¿ drukarka pod³¹czona do
systemu nie pracuje prawid³owo. W celu identyfikacji awarii sprawdŸ pod³¹czenie
drukarki przez RS232 dostêpnoœæ papieru oraz jej zasilanie.

pH: 0,0

Parametry:

Konduktancja: 320 mS

Konduktancja: --- mS

Ilosæ zrzuconych scieków: 153 l

Ilosæ zrzuconych scieków: 0,000 m3

Zrzut przerwany z powodu:
przekroczenia max. wartosci pH

Zrzut przerwany z powodu:
przekroczenia czasu rozpoczecia zrzutu
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Dane techniczne
Zasilanie:
• ~24V(AC)

FAQ
Czêsto zadawane pytania

23-33V (DC)

Co zrobiæ, gdy operator zgubi³ kartê identyfikacyjn¹ RFID

Budowa:
• Jednoczêœciowa, typu “Front Panel”
Wyjœcia:
• 4 Wyjœcia przekaŸnikowe zwierne 250V o obci¹¿alnoœci do 4A
Interfejsy:
• Port Szeregowy RS-485, do komunikacji z komputerem nadrzêdnym
• Port Szeregowy RS-232 do pod³¹czenia czytnika RFID i drukarki
Wejœcia:
• 3 Kana³y pomiarowe pr¹dowe 4-20 mA
• Dwa wejœcia kontrolne standardu 0-24V DC
Obudowa:
• Stopieñ ochrony: IP65 (od przodu)
• Wymiar zewnêtrzny ramki: 270mm X 177mm
• Wymiary pod otwór monta¿owy: 235mm X 140mm

W menu funkcje u¿ytkownika wejdŸ do opcji zmiana danych u¿ytkownika i dodaj
now¹ kartê do systemu. Operacja ta jest opisana na 15 stronie niniejszej instrukcji.
Karta RFID nie loguje siê.
SprawdŸ po³¹czenia urz¹dzeñ, sprawdŸ równie¿ ich zasilanie.

Brak raportu z drukarki
SprawdŸ dostêpnoœæ papieru termicznego. SprawdŸ po³¹czenie drukarki z
sterownikiem SZ-120, sprawdŸ ustawienia prze³¹czników na drukarce patrz
strona nr 5.

Zakres Temperatur Pracy:
• -30 .. 85 o C
Zakres Temperatury Przechowywania:
• -40 .. 85o C
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