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1.1. Dystrybucja z preselekcją 

Ten typ dystrybucji można realizować tylko za pośrednictwem dystrybutorów paliwa wyposażonych 
w preselekcję lokalną.  

 

1.2. Opis funkcji preselekcji 

Wybór wymaganej wartości dystrybucji przeprowadza się z odwieszonym pistoletem do dystrybucji! 

1a) Przeprowadzić preselekcję wymaganej wartości według ceny przez przyciski ozna-czone 5 Zł i 
10 Zł w dowolnej kolejności do wysokości określonej kwoty finansowej. Wstępnie wybrana 
wartość wyświetlana jest przez wyświetlacz ceny. W przypadku błędnego wyboru trzeba 
przeprowadzić skasowanie przez przycisk „reset“. 

1b) Przeprowadzić wybór wstępny wymaganej wartości według objętości przez przyciski 
oznaczone 5 l i 10 l w dowolnej kolejności do wysokości wymaganej objętości. Wstępnie 
wybrana wartość wyświetlana jest przez wyświetlacz objętości. W przypadku błędnego 
wyboru trzeba przeprowadzić skasowanie przez przycisk „reset“. 

2. Po podniesieniu pistoletu dochodzi do zerowania wyświetlacza, dystrybutor paliwa jest 
wprowadzony w ruch i dystrybucja może być realizowana aż do osiągnięcia wstępnie wybranej 
objętości lub ceny, po osiągnięciu której jest dystrybucja automatycznie zakończona. 

3. W celu wykorzystania szybkiej dystrybucji DIESEL MAX (wariant 60, 70, 80, 120, 130, 150, 
170 dm3.min-1) nacisnąć przycisk z symbolem samochodu ciężarowego (możliwe tylko w 
przypadku dystrybutorów wyposażonych w zawór proporcjonalny). 

Wstępnie wybrana ilość, która nie została wydana, jest do ca 20 s skasowana.  

Po zakończeniu dystrybucji trzeba pistolet wyjąć z króćca zbiornika i odwiesić do osłony pistoletu. 

2. FUNKCJE KLAWIATURY MANAGERA KL-MANINF I KLAWIATURY 
SERWISOWEJ KL-SERINF 

Klawiatura managera KL-MANINF i klawiatura serwisowa KL-SERINF dostarczane są w wykonaniu 
z podczerwoną transmisją bezdrutową IR. IR klawiatura managera KL-MANINF umożliwia nastawienie 
cen jednostkowych i wyświetlenie stanu totalizerów elektronicznych. 

Klawiatura managera KL-MANINF 
wyposażona jest w cztery przyciski, oznaczone “0”, “+”, “–” i “R”.  
Przycisk “0” przeznaczony jest do przejścia do „nastawienia cen jednostkowych dla MAN” oraz do 
zakończenia którejkolwiek z funkcji realizowanych przez klawiaturę managera. 
Przyciski “+” i “–” wykorzystane są do właściwego nastawienia wartości cen jednostkowych, wzgl. 
do przejścia do trybu “wyświetlenie totalizerów elektronicznych”. 
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Przycisk “R” przeznaczony jest do kontroli funkcji odsysania. 

IR klawiatura serwisowa KL-SERINF 

Umożliwia nastawienie parametrów licznika oraz wprowadzanie wartości kalibracji elektronicznej 
mierników i ATC, wyświetlenie stanu totalizerów elektronicznych, nastawienie cen jednostkowych 
oraz nastawienie zwrotnego odsysania oparów. 

Klawiatura serwisowa wyposażona jest w cztery przyciski standardowe „0“; „+“;„–“ oraz w przycisk 
„S“ 
-  przycisk „S“ przeznaczony jest do przejścia do trybu „nastawienie parametrów/kalibracja“. 

Jeżeli nie jest wykorzystany przycisk „S“, można z klawiatury serwisowej realizować wszystkie 
funkcje, wykonywane z klawiatury managera; sterowanie jest identyczne jako w przypadku 
klawiatury managera. 

Uwaga  

Do przejścia do nastawienia cen jednostkowych w trybie MAN nie dochodzi, o ile od ostatniego 
włączenia licznika został pistolet minimalnie jeden raz podniesiony. Do trybu nastawienia nie 
można przejść również w przypadku, że pistolet został ponownie odwieszony bez dystrybucji paliwa 
albo poprzednia transakcja nie została odblokowana za pomocą wejścia RLS. 

2.1. Ręczne nastawienie cen jednostkowych 

Warunki konieczne do przejścia do nastawiania cen jednostkowych: 
– tryb roboczy MAN  
– od ostatniego włączenia licznika nie doszło do podniesienia pistoletu 
– zakończone transakcje powinny być potwierdzone (odblokowanie za pośrednictwem wejść RLS). 
 
W trybie MAN nastawianie cen jednostkowych produktów realizowane jest za pomocą klawiatury 
managera KL-MANINF albo klawiatury serwisowej KL-SERINF. 
 
1. Do trybu nastawiania cen jednostkowych użytkownik przechodzi przez naciśnięcie klawisza „0“. 

2. W trybie nastawiania cen jednostkowych 
– na 1 linii wyświetlaczy (tj. na linii ceny ogólnej) wyświetlony jest numer strony, dla której jest 

cena jednostkowa nastawiana („1“…strona A, „2“… strona B), 
– na 2 linii wyświetlaczy (tj. na linii objętości ogólnej) wyświetlony jest numer pistoletu, dla 

którego jest cena jednostkowa nastawiana, 
– na 3 linii wyświetlaczy (tj. na linii ceny jednostkowej) miga cyfra, której wartość użytkownik 

nastawia. 
3. Użytkownik 

-  za pomocą „+“ podwyższa wartość aktualnie nastawianej (tj. migającej) cyfry (wartość 9 
przechodzi do wartości 0), przez trzymanie przycisku „+“ wertuje wartościami 0–9, tzw. funkcja 
autorepeat, 

– za pomocą „–“ przesuwa nastawianie cyfer w kierunku wyższych rzędów, 
– od najwyższego rzędu ceny jednostkowej produktu za pomocą „–“ przesuwa nastawianie do 

najniższego rzędu ceny jednostkowej produktu następnego pistoletu 
4. W ten sposób może użytkownik po kolei nastawić ceny dla wszystkich pistoletów na stronie A, 
potem na stronie B (o ile istnieje i jej produkty mają różną cenę).  

5. Nastawianie wartości cen jednostkowych może użytkownik kiedykolwiek zakończyć przez 
naciśnięcie klawisza „0“. 

6. W ten sposób są nastawione ceny jednostkowe zapisane do pamięci nonwolatywnej i licznik 
powraca do trybu MAN. 

2.2. Nastawienie cen jednostkowych z systemu sterowania w trybie AUTO 
W trybie AUTO są ceny jednostkowe nastawiane z systemu sterowania dla każdej transakcji, 
niezależnie od cen jednostkowych nastawionych dla trybu MAN. 
Ceny jednostkowe dla trybu AUTO nastawiane są dla każdego miejsca dystrybucji dynamicznie przez 
polecenie „pozwolenie na dystrybucję“ przesyłane z konsoli stacji paliw albo przez polecenie 
„nastawienie cen“. Wszystkie polecenia są częścią specyfikacji protokołu komunikacji EASYCALL. 
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2.3. Wyświetlenie totalizerów elektronicznych 
Licznik ADP1/T, ADP/2/T, ADP1/L wyposażony jest w totalizery elektroniczne objętości i ceny nie 
dające się zerować dla poszczególnych pistoletów. 
Totalizery można wyświetlić na wyświetlaczach strony za pomocą klawiatury managera KL-MANINF 
albo za pomocą klawiatury serwisowej KL-SERINF. Wyświetlenie totalizerów można przełączyć przez 
podniesienie odpowiedniego pistoletu. 
Suma objętości (wzgl. suma ceny) wyświetlone są na wyświetlaczach strony na połączonych liniach 
ceny ogólnej i objętości ogólnej. Oba wyświetlacze strony wyświetlają identyczną sumę, jako pierwszy 
znak od lewej na linii ceny ogólnej pojawi się: „U“ w razie wyświetlenia sumy objętości 

„A“ w razie wyświetlenia sumy ceny 
Drugi znak od lewej na linii ceny ogólnej reprezentuje najwyższy rzęd odpowiedniej sumy.  
Szósty znak od lewej na linii objętości reprezentuje najniższy rzęd odpowiedniej sumy.  
Sumy są liczone i wyświetlone z liczbą miejsc dziesiętnych według nastawienia parametru licznika. 
Na linii ceny jednostkowej wyświetlony jest numer strony i pistoletu aktualnie pokazywanego totalizeru: 

np.: 1 - 1...strona A – pistolet nr 1;  
2 - 1...strona B – pistolet nr 1. 

Proces wy świetlenia: 
1. Obie miejsca dystrybucji powinny być wolne (na żadnym z obu miejsc dystrybucji nie jest 

realizowana transakcja i zakończone transakcje powinny być potwierdzone). 
-  Do wyświetlenia sumy objętości nacisnąć przycisk „+“, do wyświetlenia sumy ceny nacisnąć 

przycisk  
„–“. 

-  Na wyświetlaczach stron po naciśnięciu przycisku „+“ (wzgl. „–“) rozświecą się i zgasną wszystkie 
segmenty (podobnie jako podczas rozpoczęcia transakcji, w celu kontroli regularnej funkcji 
wszystkich segmentów) i na krótko pojawi się ogólna liczba zaników napięcia zasilającego. 

-  Następnie na wyświetlaczach stron pojawi się „U“ i suma objętości odpowiedniego pistoletu (wzgl. 
„A“ i suma ceny odpowiedniego pistoletu). 

- Przez powtarzane naciskanie przycisku „+“ albo podniesienie odpowiedniego pistoletu można 
przechodzić do wyświetlenia totalizerów objętości następnych pistoletów (przez powtarzane 
naciskanie przycisku „-“albo podniesienie pistoletu można przechodzić do wyświetlenia totalizerów 
ceny następnych pistoletów). 

- Przez naciśnięcie przycisku „0“ można zakończyć przeglądanie totalizerów elektronicznych i w 
razie aktywnej kalibracji elektronicznej i kalibracji temperatury można przejść do trybu 
wyświetlenia jej nastawienia. 

- Nastawienie kalibracji temperatury ATC (o ile jest aktywna) dla odpowiedniego pistoletu 
poprzedzone jest tekstem AtC. Nastawienie kalibracji elektronicznej miernika odpowiedniego 
pistoletu poprzedzone jest tekstem EC. 

- Przez naciśnięcie przycisku „0“ można zakończyć przeglądanie i powrócić do normalnego trybu 
pracy. 

2.4. Kontrola funkcji odsysania oparów 
Funkcja ta umożliwia obsłudze SP wykonywanie niezależnej kontroli odsysania oparów z zbiornika 
bez dystrybucji paliwa.   

Kontrolę można aktywować za pomocą KL-MANINF.  

Warunki konieczne do przejścia do kontroli odsysania oparów z zbiornika: 
• od ostatniego włączenia licznika nie doszło do podniesienia pistoletu; 

• zakończone transakcje powinny być potwierdzone (odblokowanie za pośrednictwem 
wejść RLS, o ile parametr nr 4 równy jest wartości 1). 

Uwaga:  Uruchomienie kontroli odsysania oparów umożliwiają KL-MANINF od numeru fabrycznego 
2110104000001. 

1. Wyłączyć zasilanie dystrybutora paliwa i odczekać minimum 30 s. 
2. Włączyć zasilanie dystrybutora paliwa. 
3. Przez przycisk „R“ na KL-MANINF wybrać funkcję kontroli odsysania. Na wyświetlaczu 

wyświetlony jest tekst Vapour Check.  
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4. Przez podniesienie odpowiedniego pistoletu uruchomić system odsysania oparów. Na 
linii ceny jednostkowej wyświetlona jest wartość przepływu odsysania 20litrów/minuta.  

 Uwaga:  Pistolet wyposażony jest w zawór automatyczny, odcinający system odsysania 
w razie odwieszenia pistoletu. Ze względu na to trzeba zrobić pistoletem ruch w kierunku 
na dół, żeby zawór ten odblokować. Podczas całej kontroli należy pistolet trzymać w 
kierunku na dół, żeby nie doszło do zamknięcia zaworu i zatrzymania odsysania.  

5. Na pistolet nasunąć aż do kanału ssawnego odsysania oparów środek do testowania 
(nie wchodzi w zakres dostawy dystrybutora paliwa – można zamówić od producenta - 
firma ELAFLEX) albo, o ile nie jest środek ten do dyspozycji, nawlec na pistolet 
nadmuchnięty worek plastykowy tak, żeby pokrywał kanał odsysania, dokładnie 
uszczelnić i za pomocą obniżania jego objętości kontrolować funkcję odsysania oparów. 

6. Kontrolę odsysania oparów zakończyć przez odwieszenie wszystkich pistoletów i 
naciśnięcie przycisku „R“. Licznik następnie powraca do trybu dystrybucji paliwa. 

 


