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Zasada dzia³ania
MiniReader jest podrêcznym terminalem zasilanym przez bateriê, pozwalaj¹cym na odczyt stanu
i numeru seryjnego wodomierza poprzez indukcyjny interfejs. Przy jego u¿yciu dokonaæ mo¿na
odczytu do 16 wodomierzy a uzyskane dane prezentowane s¹ na wyœwietlaczu LCD.

Wyœwietlacz i pozosta³e elementy u¿ytkowe.
W³¹czanie i wy³¹czanie zasilania oraz uruchomienie wyœwietlacza.
Po w³o¿eniu baterii do terminala MiniReader poprzez naciœniêcie klawisza (1) READ nastêpuje
zasilenie urz¹dzenia, co powoduje pojawienie siê ekranu startowego. W najwy¿ej wyœwietlanym
wierszu (4) zamiennie wyœwietlany jest numer wodomierza oraz numer zestawu danych. Na 8
pozycjach wyœwietlacza obok numeru identyfikacyjnego wodomierza pojawia siê w prawym
górnym rogu (6) symbol „ID” oraz zamiennie numer zestawu danych „Nr”. W ni¿szej linii (5) na 8
pozycjach wyœwietlany jest stan liczyd³a wodomierza. W³aœciwa jednostka znajduj¹c¹ siê w
3
lewym dolnym rogu (7) obok ekranu: MW, GJ czy m wskazywana jest poprzez punktowy
znacznik (8). Migaj¹cy punktowy znacznik (8) znajduje siê zaraz powy¿ej jednostki i wyró¿nia
siê zdecydowanie od pozosta³ych znaczników.
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Przewijanie zestawów danych
Numerowanie zestawów danych odbywa siê w sposób taki, ¿e ostatnie odczytane dane otrzymuj¹
numer 1. Wczeœniejszy zestaw danych, który mia³ numer 1 zostaje zapisany pod numerem 2 i tak
dzieje siê z kolejnymi danymi. Wyœwietlony zostaje zawsze ostatni odczytany zestaw danych.
Za pomoc¹ klawisza „strza³ki” (2) kolejne starsze zestawy danych s¹ wyœwietlane a poprzez dalsze
naciskanie klawisza nastêpuje ich przewijanie. Na koñcu listy zestawu jedna z 2 strza³ek (3) lub
(2) staje siê nieaktywna. Który z klawiszy mo¿e zostaæ u¿yty sygnalizowane jest poprzez wyœwietlon¹
w prawym rogu ekranu (9) strza³kê. Naciœniêcie na klawisz strza³ki (ten, który jest aktywny) jest
potwierdzone przez krótki wysokotonowy dŸwiêk.

Odczyt wodomierza
W celu odczytu wodomierza nale¿y przy³o¿yæ terminal MiniReader do gniazda MiniBus i nacisn¹æ
klawisz “READ” (2). Potwierdzeniem dokonania odczytu jest krótki wysokotonowy dŸwiêk oraz
pojawienie siê „zapisu odczytu” na wyœwietlaczu. W zale¿noœci od typu i iloœci przy³¹czonych
wodomierzy proces odczytu mo¿e trwaæ do 20 sekund. W normalnych okolicznoœciach czas odczytu
wynosi oko³o 2-5 sekund.
Po dokonaniu poprawnego odczytu wraz z d³ugim wysokotonowym dŸwiêkiem wyœwietlana jest wartoœæ
ostatniego odczytu. W przypadku nieudanej próby odczytu wodomierza s³yszalne s¹ 2 krótkie
niskie tony oraz na wyœwietlaczu pojawia siê komunikat „Error no Read”. Poprzez naciœniêcie klawisza
(2) lub (3) mo¿liwe jest wyjœcie z tego komunikatu i powrót do zapisu o numerze 1. Poprzez naciœniêcie
klawisza „READ” (1) mo¿na dokonaæ kolejnej próby odczytu wodomierza.

Funkcje specjalne
:
W celu aktywacji specjalnych funkcji (kasowanie zestawów danych, zmiana prêdkoœci transmisji)
wykorzystujemy te same klawisze co poprzednio. Jeœli w normalnym trybie pracy klawisze s¹
zablokowane oznaczaæ mo¿e to, i¿ doszliœmy do koñca zestawu danych.

Funkcje specjalne: kasowanie zestawów
.
danych
W celu skasowania zestawu danych nale¿y nacisn¹æ i przytrzymaæ prawy klawisz strza³ki (2) przez
oko³o 2 sekundy a¿ pojawi siê krótki sygna³ tonowy. Na wyœwietlaczu podœwietlone zostaje pole
“CLR”. Jeœli nie ma danych, które mia³y by byæ skasowane nale¿y zwolniæ prawy klawisz. Aby dokonaæ
skasowania zestawu danych nale¿y nacisn¹æ i przytrzymaæ prawy klawisz strza³ki (2) nastêpnie
potwierdziæ jednoczeœnie poprzez naciœniêcie lewego klawisza (3). Po dokonaniu poprawnego
skasowania danych pojawi¹ siê dwa krótkie wysokotonowe dŸwiêki. Jeœli nie ma ju¿ wiêcej danych do
kasowania na wyœwietlaczu w miejscu stanu liczyd³a pojawi siê litera „C”, co oznacza, ¿e pamiêæ jest
pusta.
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Funkcje specjalne: zmiana prêdkoœci .transmisji
Po zasileniu urz¹dzenia ustawiana jest zawsze prêdkoœæ transmisji 300 Bodów. W celu zmiany
prêdkoœci transmisji oba klawisze strza³ek (2) i (3) musz¹ byæ naciœniête jednoczeœnie. Aktualna
prêdkoœæ transmisji oraz numer urz¹dzenia pojawiaj¹ siê na wyœwietlaczu. Poprzez klawisz strza³ki
(3) / (2) mo¿liwa jest zmiana prêdkoœci transmisji do 300 lub 2400/300 Bodów. Poprzez klawisz
„READ” (1) mo¿na opuœciæ to menu i nast¹pi powrót do zestawu danych nr 1. Zaleca siê aby
do zwyk³ej eksploatacji u¿ywana by³a prêdkoœæ 2400/300 Bodów. Przy takim ustawieniu urz¹dzenie
najpierw próbuje dokonaæ odczytu z prêdkoœci¹ transmisji 2400 a jeœli jest to niemo¿liwe odczyt
automatycznie zostanie dokonany z prêdkoœci¹ 300 Bodów.

Alarm niskiego poziomu napiêcia baterii - LoBat
Jeœli napiêcie baterii spada poni¿ej okreœlonego poziomu na wyœwietlaczu pojawia siê komunikat
“LoBat”. Jeœli napiêcie baterii powróci do poprawnego poziomu komunikat „LoBat” znika z
wyœwietlacza. Przy bardzo niskim poziomie napiêcia baterii wyœwietlacz œwieci coraz s³abiej a¿
do ca³kowitego wy³¹czenia. Po wy³¹czeniu procesora urz¹dzenie generuje specjalny sygna³
dŸwiêkowy. Do czasu sprawdzenia urz¹dzenia dane zostaj¹ przechowywane w pamiêci EEPROM.
Dane zachowane z b³êdami s¹ chronione z chwil¹ pojawienia siê niskiego poziomu baterii.
Bateria mo¿e byæ wymieniona na 9V-Block np. 6LR61, Varta 4022, Electric Power 8022, itp.
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Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez powiadomienia

W przypadku nieudanego odczytu na wyœwietlaczu pojawia siê komunikat “Error no Read”. Dla
innych 2 przypadków mo¿e pojawiæ siê wiadomoœæ z opisem “Error”. Komunikat ten dotyczy
przypadku b³êdu Odczytu lub Zapisu pamiêci EEPROM.

