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HVA ER MC CUBE

MC er et elektronisk system for styring med påfylling av dieselolje, integrert i CUBE-MC
stasjonene.
Systemet kjennetegnes ved:
- at prestasjonene som tilbys Driftslederen til systemet i konfigurasjonsfasen og fasen for
innsamling av data er fullstendige
- at den er enkel å benytte for Brukerne under påfyllingsfasen.
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EN KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER
2.1 KONTROLLEN MED TILGANG

MC garanterer tilgang kun for de Brukerne som har rett på å benytte systemet.
MC gjenkjenner brukeren ved hjelp av to forskjellige system:
- ved å taste inn en HEMMELIG KODE (PIN CODE) med 4 siffer
- ved innføring av en ELEKTRONISK NØKKEL (KEY).

2.2 BRUKERNE
Systemet er beregnet på to typer Brukere, disse karakteriseres ved forskjellig nivå for tilgang;
- DRIFTSLEDEREN (MANAGER) - KUN EN for hvert MC system
Han eller hun assosieres med en PIN CODE og/eller en MASTER KEY
- BRUKEREN (USER) - inntil 50 for ethvert MC - system
Enhver av disse assosieres med forskjellige USER PIN CODE og/eller forskjellige
USER KEY.

ADVARSEL
Ved levering vil alle MC systemene vœre programmert med en MASTER PIN CODE =
1234. Denne kan i det etterfølgende forandres av driftslederen. Dersom en glemmer
den aktive MASTER PIN CODE, vil en ikke lenger ha tilgang til de aktivitetene som er
reservert for driftsleder. I disse tilfeller kan han be SERVICETJENESTEN om å få en
ny “SUPER MASTER CODE", ved hjelp av denne vil han på nytt få tilgang til den
glemte MASTER CODE.
SUPER MASTER CODE er forskjellig for ethvert MC system og kan ikke modifiseres,
det anbefales derfor at denne koden holdes hemmelig.

2.3 KONFIGURASJONSAKTIVITETENE
Disse aktivitetene (tilgjengelige kun for MANAGER), gjør det mulig å personliggjøre
bruken av CUBE MC-stasjonen ved å tilpasse den behovene til det aktuelle anlegget.
Blant konfigurasjonsaktivitetene minner vi om:
-
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Defineringen av navnet på anlegget
Etterspørsel etter valgfri input (kjøretøyets skilt og/eller antall tilbakelagte kilometer)
Varigheten til time out til oppstartet og endt påfylling
Kjennetegnene til fjernskriveren
Måleenheten til påfyllingen
Hvorvidt det finnes en PC for oppsamling av data tilknyttet
Modifisering av MASTER CODE.
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2.4 KONTROLLAKTIVITETENE
Disse aktivitetene (kun tilgjengelig for MANAGER), gjør det mulig å styre bruken av
CUBE MC stasjonen.
Blant kontrollaktivitetene må en huske følgende aktiviteter:
- styring med å gi brukerne tilgang til å benytte seg av stasjonen
- styring av systemdata (minne / dato / tid)
- elektronisk kalibrering av litermåleren som er installert på CUBE MC
- overføring av dataene fra CUBE MC til PC ved hjelp av MASTER KEY.
Blant styringsaktivitetene som er VALGFRIE:
- utskrift av forskjellige typer påfyllingsrapporter ved hjelp av en fjernskriver
- utskrift av listen over brukere ved hjelp av en fjernskriver
- utskrift av konfigurering av systemet ved hjelp av en fjernskriver

2.5 PÅFYLLING
Er en aktivitet (tilgjengelig kun for USER), som tillater brukerne å utføre påfylling av
brennstoff, disse brukerne kan:
- bli spurt om å slå inn skiltnummeret til kjøretøyet (REG. NUMBER) eller et annet nummer
eller forkortelsestegn som registreringen kan assosieres til
- bli spurt om å slå inn antall kilometer kjøretøyet har tilbakelagt (ODOMETER)
- tillates å forhåndsvelge mengden som skal påfylles (PRESET).

2.6 STYRING AV DATAENE PÅ PC (OPSJON)
Dataene som vedkommer påfyllingene og som er samlet og lagret i det permanente minnet
til MC, kan overføres til en PC for en effektiv og enkel styring og for en varig lagring.
For å kunne gjøre dette, er det nødvendig å installere softwaren SELF CUBE MC
MANAGEMENT på PC. Denne programvaren leveres utenom, som opsjon til CUBE MC.
Overføringen av data fra CUBE MC til PC kan utføres på to forskjellige måter:
- ved hjelp av en kabelforbindelse RS 485; i dette tilfellet er det nødvendig å installere på
seriellgrensesnittet RS 232 til PC en OMFORMER RS 232/485 - som leveres utenom
- ved hjelp av samme MASTER KEY; vil det i tilfellet vœre nødvendig å installere til
seriellgrensesnittet RS 232 til PC en NØKKELLESER (KEY READER) - også denne
leveres utenom -
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BLI KJENDT MED MC CUBE
3.1 ARBEIDSMODALITETER

MC presenterer forskjellige ARBEIDSMODALITETER, for hver av disse vil de forskjellige
spesielle tilstandene automatisk tre i funksjon,
• Modaliteten SYSTEM
Dette er modaliteten der MC utfører alle aktiviteter som har å gjøre med kontroll av tilgang
og styring av systemet, MC vil automatisk starte opp modaliteten SYSTEM med det
samme tastene blir trykket på (forskjellig fra det som benyttes i modaliteten LEVEL),
eller dersom en nøkkel innføres eller ved avsluttet påfylling.
I denne modaliteten vil MC etterspørre og godta INPUT fra tastaturet og gi OUTPUT på
display eller på skriveren.
• Modaliteten DISPENSING
Dette er modaliteten der påfylling av brennstoff utføres.
En kommer ut av denne modaliteten ved å trykke på tasten STOP, eller etter å ha nådd
den på forhånd bestemte mengden brennstoff eller dersom det går en viss tid uten at
påfylling skjer.
• Modaliteten MANUAL
Dette er arbeidsmodaliteten hvor det er mulig å utføre påfyll av brennstoff UTEN Å TA
HENSYN TIL FUNKSJONENE TIL MC.
Denne funksjonsmodaliteten må anses som et unntak fra regelen, og som dere kan benytte
kun dersom dette er nødvendig for driften av anlegget, for eksempel ved behov for å utføre
påfyll uten at dette registreres, og/eller dersom en foretrekker å forenkle gjentatt
oppstarting av pumpen ved førstegangs oppstarting eller ved vedlikehold av anlegget.

ADVARSEL
In tale modalità di funzionamento MC non potrà registrare nessun dato relativo
alle erogazioni effettuate.
For å få tilgang til denne modaliteten er det nødvendig å:
- Skru opp lukkepanelet til MC Box for å få tilgang til de elektroniske kortene.
- Flytte jumper fra den posisjonen den befinner seg i (default utgjør en bro med de to
øvre kontaktene i AUTO modaliteten), på den lavere posisjonen må det skapes en bro
mellom de to lavere kontaktene.

I den MANUELLE modaliteten:
• LCD til MC fortsetter å visualisere den indikasjonen som var til stede i det øyeblikket
AUTO skiftet til MAN
• for å aktivere pumpen, spørres det ikke etter PIN CODE eller KEY; pumpen aktiveres med
det samme tappemunnstykket til bensinslangen fjernes fra sin posisjon og den stanses
når denne plasseres tilbake på plass.
• mengden som påfylles fra CUBE MC indikeres ikke på noe som helst vis.
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3.2 I DISPLAY
To forskjellige display (LCD), opplyste fra baksiden, gir forskjellige indikasjoner avhengig
av hvilken av arbeidsmodalitetene MC befinner seg i.
NUMERISK DISPLAY
(1 linje for 4 numeriske karakterer)
- I modaliteten LEVEL
visualiserer det aktuelle klokkeslett
- I modaliteten SYSTEM
visualiserer det aktuelle klokkeslett
- I modaliteten DISPENSING
visualiserer mengden som er påfylt
ALFANUMERISK DISPLAY
(2 linjer med 16 alfanumeriske
karakterer)
- I modaliteten LEVEL
visualiserer klarmeldinger
- I modaliteten SYSTEM
visualiserer klarmeldinger og/eller
de data som er tastet inn
- I modaliteten DISPENSING
visualiserer hvilken måleenhet som
benyttes og data som omhandler

NUMERISK
DISPLAY

ALFANUMERISK
DISPLAY

3.3 TASTATURET
Folietastaturet tillater input av dataene og omfatter:
• 10 alfanumeriske taster
• følgende "spesielle" taster

STOP

for å stanse pumpen for påfylling

#

NUMBER

benyttet i kombinasjon med andre taster
for spesielle funksjoneri

CANCEL

CANCEL

for å slette de data som er tastet inn eller
for å bevege seg tilbake til tidligere faseri

ENTER

ENTER

for å bekrefte de valg som er utført
eller de verdier som er tastet inn

<>

STOP

FS / FG

for å bevege seg mellom aktivitetene
på en meny

<>

FD / FS

for å velge de opsjonene som foreslås
(blinkende)
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3.4 DE ELEKTRONISKE NØKLENE OG LESEREN
MC tillater å kontrollere tilgangen til systemet ved hjelp av
to forskjellige typer ELEKTRONISKE NØKLER.
MASTER KEY som er tilegnet driftslederen og som også
kan benyttes for overføring av data til PC, er gjenkjennelig
ved nøkkelknippet med RØD FARGE.

USER KEY som styreren tildeler hver bruker og som kun
benyttes ved påfylling, kan være av to forskjellige typer:
- med nøkkelknipe av GRØNN FARGE utstyrt med en kode
bestående av 4 siffer (KEY CODE) applikert på håndtaket
og som gjør det mulig å identifisere brukeren i det
øyeblikk han/hun konfigureres;
- med nøkkelknipe av GUL FARGE uten kode med 4 siffer
på håndtaket. Disse nøklene har koden for identifisering
inne i nøklene og de vil automatisk gjenkjennes i det
øyeblikk nøkkelen legges på plass.

De elektroniske nøklene leses av MC med det samme de
plasseres på NØKKELLESEREN som befinner seg
framme på MC.

Stasjonene som forutsetter bruk av USER KEY med GULT nøkkelknipe, viser versjonen til
stasjonens programvare (f. eks. ver. 3.0) på den andre linjen på alfanumerisk display.

Denne meldingen vises kun når stasjonen befinner seg i tilstanden hvor den venter på at
pin koden eller nøkkelen innføres. Den vises aldri internt i menyen eller mens påfylling
pågår.
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BRUK AV MC CUBE
4.1 GENERELLE FORHOLD

For å kunne benytte MC og utføre de AKTIVITETENE som forutsettes, må en kjenne til den
SOFTWARE som benyttes i anlegget.

ADVARSEL
LEDEREN av anlegget må kjenne den aktuelle software svœrt godt, da han
sannsynligvis vil måtte utføre alle de prestasjonene som forutsettes, han må derfor
lese nøye igjennom alle kapitlene i denne bruksanvisningen.
For BRUKERNE av anlegget derimot, er det tilstrekkelig å kjenne til hvordan
påfyllingen skal utføres.

4.1.1 REPRESENTASJON AV SOFTWARE
Alle aktivitetene som SOFTWARE FM tillater å utføre, er detaljert beskrevet i det
etterfølgende hvor det vises til en grafisk representasjon av den LOGISKE FLYTEN (FLOW
CHART) til alle indikasjonene som LCD visualiserer i de forskjellige fasene til de gitte
aktivitetene.
De ulike indikasjonene til LCD (eller oftest kun den alfanumeriske LCD) er knyttet til
hverandre med piler med kontinuerlig linje. Ved siden av disse vises en av de mulige
AKSJONENE VED HJELP AV TASTENE.
Ved å utføre den gitte aksjonen ved hjelp av tastene, skapes en overgang fra en av
indikasjonene til LCD til den nesten, knyttet til indikasjonen framfor ved pilen.
Noen av overgangene fra en fase til neste kan ikke utføres ved hjelp av tastaturet, disse vil
derimot skapes automatisk etter at visse aktiviteter, som kan ha variabel varighet, avsluttes,
(som for eksempel utskriften av en rapport); denne hendelsen representeres ved en prikket
linje ved siden av symbolet til en klokke.
REPRESENTASJON AV MULIGE AKSJONER VED HJELP AV TASTENE

KORTE TRYKK
(trykk og slipp opp tasten med det samme)

TRYKK PÅ FLERE TASTER SAMTIDIG
(trykk på første tast og mens denne holdes nede
Trykk kort på andre tast, slipp deretter opp)

PLASSERING AV KEY
(beveg nøkkelen nœr den dertil egnede leseren)
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GENERELL REPRESENTASJON AV LCD

DE VIKTIGSTE INDIKASJONENE TIL LCD

BLINKENDE

VEKSLENDE BLINKENDE MELDINGER

FLOW CHART

10

NO
ADVARSEL
TASTEN CANC
For å forenkle den grafiske framstillingen i noen FLOW CHART er ikke alltid bruken
av tasten CANC representert, selv om denne nesten alltid vil vœre aktiv i hver av
fasene som forutsettes.
Ved å trykke på CANC tasten vil en alltid oppnå en av de følgende virkningene:
- en kommer tilbake til forrige skjermbilde
- en sletter en numerisk input.
TIME OUT
I alle fasene i enhver aktivitet, vil en automatisk gå ut av den gitte aktiviteten etter
at den bestemte tiden (TIME OUT) er løpt ut, dersom ingen av de operasjonene
som forutsettes utføres, (for eksempel trykking på taster, innføring av nøkkel eller
påfylling. Dette garanterer at MC ikke forblir for lenge i inputfaser reservert
driftslederen, for ikke å risikere at utenforstående får tilgang til denne aktiviteten.
Denne typen TIME OUT fremstilles ikke i FLOW CHART.

4.1.2 SOFTWARE OVERVIEW
Aktivitetene som forutsettes av SOFTWARE CUBE MC er inndelte i forskjellige FASER
(SECTION). I en og samme FASE finner en aktiviteter som er like seg imellom. Tilgangen
til hver av disse FASENE kan vœre automatisk, fri eller vernet ved hjelp av PIN CODE.
SOFTWARE OVERVIEW illustrerer de forskjellige fasene som finnes og gir en syntetisk
fremstilling av de aktivitetene som kan utføres internt i hver enkelt av disse.
Disse FASENE er:
BOOT
MC utfører en egen test av LCD og visualiserer MODELL og SERIAL NUMBER
Inngang: - automatisk ved start
Utgang: - automatisk etter ferdig utført aktivitet
SYSTEM MANAGEMENT
Utføring av styringsaktiviteter (rapport, aktivering av brukere, kalibrering, overføring av
data til PC)
Inngang: - fra ACCESS CONTROL, ved å gjenkjenne en nøkkel eller en kode SYSTEM
Utgang: - etter at aktivitetene er ferdig utførte eller ved time out
SYSTEM CONFIGURATION
Personalisering av MC, for å tilpasse den det bestemte anlegget
Inngang: - fra aktiviteten SYSTEM på meny til SYSTEM MANAGEMENT
Utgang: - etter at aktivitetene er ferdig utførte eller ved time out
DISPENSING
Påfylling av brennstoff
Inngang: - fra ACCESS CONTROL, ved å gjenkjenne en nøkkel eller koden USER
Utgang: - etter at aktivitetene er ferdig utførte eller ved time out
Noen av fasene utfører aktivitet uten inngrep av input fra operatøren (BOOT, ACCESS
CONTROL).
Andre faser krever at brukeren utfører en serie med inputaktiviteter (SYSTEM
CONFIGURATION, DISPENSING ). Disse inputene utføres i sekvens og MC etterspør de
forhåndsbestemte input ved hjelp av prompt-meldinger.
Etter å ha utført de forhåndsbestemte input, vil en automatisk gå ut av fasen.
Til slutt, andre mer kompliserte og artikulerte faser som for eksempel (SYSTEM
MANAGEMENT), er organiserte i MENU form. Brukeren (i dette tilfellet kun MANAGER)
har tilgang til disse menyene og til den spesielle ønskede aktivitet, denne kan igjen vœre
organisert i meny på et lavere nivå( UNDERMENY).
De følgende kapitlene tar i detalj for seg hver enkel fase.
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4.2 BOOT
Fasen BOOT er en TEST fase hvor MC automatisk utfører ulike kontroller.
Denne fasen utføres kun dersom en av de to følgende hendingene inntreffer;
• når det gis spenning til MC (ved hjelp av en hovedbryter som installatøren bør ha
plassert mellom tilgangen av spenning og CUBE MC)
• når en påvirker jumper AUTO/MAN, uten først å fjerne for deretter gi tilbake spenning,
ved å gå fra MAN kondisjon over i AUTO kondisjon (se avsnitt 3.1).
Under fasen BOOT er det mulig å:
- kontrollere om LCD fungerer som de skal, at de opplyses helt for deretter slås av
- kontrollere MODELLEN
- kontrollere SERIAL NUMBER.

ADVARSEL
Det SERIAL NUMBER som er visualisert under fasen BOOT er S/N til CPU montert på MC.
Dette S/N er nødvendig for å tillate adgang til de data som MC har samlet opp i tilfelle
MASTER KEY kommer på avveie og dersom en i tillegg har glemt MASTER PIN CODE.
Dersom dette skjer, må en notere seg stasjonens S/N, for deretter kontakte SERVICE OG
ASSISTANSETJENESTEN).
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4.3 STYRING AV TANKNIVÅALLARM
CUBE MC tillater en valgfri tilkobling til en alarm på eksternt nivå med det kjennetegn at
en har en ren kontakt alltid åpen. Ved en alarmmelding vil derfor kontakten lukkes.
Denne tilkoblingen må utføres direkte på boksen for avledning av MC, gjennom tappen
på tanken og utskiftes med en ledning av typen PG7.
Aksjonene til MC dersom alarmnivået nåes, avhenger av hvordan MC er konfigurert.

• KONFIGURERING 1
LEVEL INPUT = NO / LEVEL OUTPUT = ALARM eller LEVEL OUTPUT = PUMP CUTOUT
MC styrer ikke nivåinput og utfører dermed ingen aksjon.

• KONFIGURERING 2
LEVEL INPUT = YES / LEVEL OUTPUT = ALARM
MC vil skrive ut meldingen: "WARNING LOW LEVEL" utlevert etter endt påfylling, på en
eventuell fjernskriver
Selv ved en slik aksjon vil MC forsette å tillate påfylling av drivstoff.
Ingen melding vil visualiseres på LCD

• KONFIGURERING 3
LEVEL INPUT = YES / LEVEL OUTPUT = BLOCK
MC tillater ikke lenger påfylling av drivstoff.
På LCD visualiseres meldingen "DISPENSING IMPOSSIBLE / MINIMUM LEVEL".
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4.4 ACCESS CONTROL
Systemet vil nå fasen ACCESS CONTROL med det samme oppstartingen av boot er
avsluttet og med det samme en av de følgende hendelsene inntreffer:
Det trykkes på en NUMERISK tast, som for eksempel ved begynnelsen av inntasting
av PIN CODE, MC kontrollerer om den PIN CODE som er tastet inn tidligere har vært
aktivert av systemet, og om koden assosieres med en USER eller om koden assosieres
med MANAGER.
Dersom det ikke gjenkjenner koden, visualiseres meldingen om ukjent kode.
Dersom det gjenkjenner koden, i funksjon av type kode som er klargjort:
- se USER PIN CODE
start fasen DISPENSING
- se MASTER PIN CODE
start aktiviteten REPORT fra menyen SYSTEM MANAGEMENT
- Innfør en KEY i KEY READER
MC kontrollerer at den KEY som er innført tidligere har vœrt klargjort i systemet, og den
gjenkjenner om den er av typen USER (grønn farge) eller om den er av typen MASTER
(rød farge).
Dersom nøkkelen ikke gjenkjennes, visualiseres meldingen "UNKNOWN USER KEY".
Dersom den kjenner den igjen, avhengig av hvilken type nøkkel det dreier seg om:
- se USER KEY
velg fasen DISPENSING
- se MASTER KEY
velg aktiviteten DATA TRANSFERT fra menyen til fasen MASTER MANAGEMENT

ADVARSEL
Siden det oftest forekommer at MASTER KEY benyttes, for eksempel for overføring
av data fra CUBE MC til PC (kun dersom en innehar den valgfrie programvaren),
vil systemet automatisk bevege seg til stemmen for menyen DATA TRANSFER når
det gjenkjenner MASTER KEY.
Når en først er kommet inn i den gitte menyen, har en tilgang til enhver av aktivitetene
som forutsettes i menyen.
Både MANAGER PIN CODE og MASTER KEY er to ALTERNATIVE metoder for tilgang
til menyen med aktivitetene for fasen SYSTEM MANAGEMENT, og utelukkende
reservert LEDEREN av anlegget.

4.5 SYSTEM CONFIGURATION
Fasen SYSTEM CONFIGURATION tillater konfigurering av systemet for å tilpasse det til
de driftsbehov det spesielle anlegget måtte ha.
Kun DRIFTSLEDEREN (eller installatør) har tilgang til fasen SYSTEM CONFIGURATION
takket vœre MASTER PIN CODE eller MASTER KEY.
For å tilgang til konfigureringen er det nødvendig å:
- komme inn i SYSTEM MANAGEMENT
- bevege seg innen menyen inntil en når aktiviteten SYSTEM
- taste inn kombinasjonen "#" + "1".
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4.5.1 KONFIGURERING AV INSTALLERING
Konfigureringen av systemet må utføres i installasjonsfasen. Før en setter i gang med
konfigureringen må installatøren analysere i lag med Driftslederen hvilke av de mulige
opsjonene som best dekker de behov det enkelte anlegget måtte ha. Konfigureringen
forutsetter en serie med AKTIVITETER (som kan velges eller som input) som utføres i sekvens.
For hver av aktivitetene foreslås en DEFAULT verdi som kan modifiseres eller bekreftes ved å
trykke på ENTER (på dette viset beveger en seg til etterfølgende aktivitet). Nedenfor gis en detaljert
forklaring på betydningen av hver av disse aktivitetene. Tittelen på hvert av avsnittene
tilsvarer nøyaktig indikasjonen som rapporteres av LCD for den spesielle aktiviteten.
UNIT NAME
(Navnet på enheten)
Dette er navnet som driftslederen bestemmer seg for å sette på stasjonen. Det er mulig å
unnlate å gi stasjonen navn.
DEFAULT verdi:
ingen
Tillatte verdier:
ALFANUMERISK linje, maksimalt 16 karakterer
REGISTRATION NUMBER (Kjøretøyets skilt)
Med denne aktiviteten definerer hvorvidt brukeren skal bli spurt om å taste inn navn (eller
nummer) for å kunne gjenkjenne kjøretøyet som han fyller brennstoff på.
Dersom en velger dette kravet, vil brukeren obligatorisk måtte taste inn en verdi for å kunne
utføre påfylling ( en hvilken som helst verdi vil godtas av systemet).
DEFAULT verdi:
DISABLED
Tillatte verdier:
DISABLED
(blir ikke etterspurt)
ENABLED
(blir etterspurt)
ODOMETER
(Antall tilbakelagte kilometer)
Med denne aktiviteten definerer en hvorvidt brukeren skal bli spurt om å taste inn antall
tilbakelagte kilometer til det kjøretøyet som han fyller drivstoff på.
Dersom dette kravet velges, vil brukeren obligatorisk måtte taste inn en verdi for å kunne
utføre påfyllingen ( en hvilken som helst verdi vil godtas av systemet).
DEFAULT verdi:
DISABLED
Tillatte verdier:
DISABLED
(blir ikke etterspurt)
ENABLED
(blir etterspurt)
START TIME OUT
(Tid for oppstarting av påfylling)
Med denne aktiviteten definerer en hvor lang tid som maksimalt skal gis brukeren før han
starter opp påfyllingen, regnet fra det øyeblikket systemet har klargjort pumpen. Dersom
tiden utløper uten at påfyllingen har begynt, vil MC stenge pumpen, og for å kunne utføre
påfyllingen må brukeren på nytt gjøre seg kjent for systemet (ved hjelp av koden eller
nøkkelen).
DEFAULT verdi:
60 sekunder
Tillatte verdier:
fra 001 til 999 sekunder
FILLING TIME OUT
(Tid for avbrytelse av påfylling)
Med denne aktiviteten definerer en den maksimale tiden for avbrytelse av en påfylling.
Etter at en har startet opp påfylling, kan brukeren avbryte med det samme eller det kan
hende at påfylling stanses automatisk ved inngrep av den automatiske tappemunnstykke
for bensinslangen. Dersom denne avbrytelsesfasen fra påfylling (pumpen er aktiv men
uten at avregning skjer) forlenger seg og overskrider den forhåndsbestemte tiden, vil
pumpen avstenges og den avslutter. For å fortsette påfyllingen må brukeren på nytt gjøre
seg kjent for systemet (ved hjelp av koden eller nøkkelen), slik at påfyllingen på nytt kan
startes. Dersom en plasserer tappemunnstykket for bensinslangen tilbake på sin plass, vil
påfyllingen oppfattes som avsluttet (pumpen deaktiveres), dette vil skje selv om den
maksimale tiden ikke er overskredet.
DEFAULT verdi:
120 sekunder
Tillatte verdier:
fra 001 til 999 sekunder
REMOTE PRINTER
(Fjernskriver)
Med denne aktiviteten definerer en om en har til hensikt å koble en fjernskriver til CUBE MC
ved hjelp av den serielle linjen RS 485 (opsjon). (for eksempel tilknyttet et kontor som kan
befinne seg opptil flere hundre meter fra pumpen) slik at en kan skrive ut en rapportlinje for
hver påfylling (logging) eller utskrift av rapport etter ønske fra driftslederen.
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ADVARSEL
Skriveren må (alternativt) være utstyrt med:
- seriellgrensesnitt RS 485
- seriellgrensesnitt RS 232 + omformer RS 232/485 (leveres etter etterspørsel)
- parallell port centronics + omformer RS 232/485 + omformer RS 232 /
Centronics (leveres etter etterspørsel)
Verdi for DEFAULT:
NO
Tillatte verdier:
YES (Skriver tilkoblet)
NO (Skriver ikke tilkoblet)
OPPSETT AV SERIELL REMOTE SKRIVER (opsjon):
Protokoll:
8-N-1
BAUD RATE:
2400
Word Lenght:
8 bit
Parity:
None
Bit Stop:
1
Kun dersom verdien YES er valgt (Skriveren er Tilkoblet), vil de følgende valg foreslås:
REMOTE PRINTER / TYPE
(Type fjerntliggende skriver)
Med denne aktiviteten definerer en om en har til hensikt å koble en fjerntliggende skriver
til CUBE MC:
- med 80 kolonner (standard kontorskriver)
- med 40 kolonner (skriver med papirrull for utskrift av ticket)
Verdi for DEFAULT:
80 COLUMNS
Tillatte verdier:
80 COLUMNS (Skriver med 80 kolonner)
40 COLUMNS (Skriver med 40 kolonner)
REMOTE PRINTER / PRINT OUT
(Type utskrift på fjerntliggende skriver)
Med denne aktiviteten definerer en hvilken type utskrift en ønsker å produsere med den
fjerntliggende skriveren:
- utskrift av ticket (reproduksjon av en hypotetisk ticket som kan skrives ut av den
fjerntliggende skriveren)
- automatisk utskrift av en linje til rapport for hver påfylling som utføres (denne
aktiviteten kalles "logging").
Verdi for DEFAULT:
LOGGING
Tillatte verdier:
LOGGING
TICKET
REMOTE PRINTER / AUTO CR-LF
(Hoppe automatisk over en linje)
Denne aktiviteten gjør det mulig å tilpasse kommandoene som CUBE sender til skriveren,
avhengig av type skriver, som kan kreve eller ikke utførelsen av kommandoen "hoppe over
en linje", for å sikre at skriveren fungerer som den skal.

ADVARSEL
Det anbefales å la voere verdien for default ved utføring av de første utskriftene;
dersom skriveren ikke utfører riktig å hoppe over linjer, må en gå tilbake til
konfigureringen og modifisere på parameteren.
Verdi for DEFAULT:
NO
Tillatte verdier:
NO (Kommando for å hoppe over linjer er ikke sendt)
YES (Kommando for å hoppe over linjer sendt)
REMOTE PRINTER / LINE DELAY
(Utskriften er forsinket)
Dersom skriveren ikke er utstyrt med et kortsiktig lager tilstrekkelig stort til å lagre
utskriftskodene, er det mulig å modifisere verdien for forsinkelse i dataoverføringen til
skriveren, slik at en unngår kø for utskrift og at data går tapt.

ADVARSEL
Det anbefales å la voere verdien for default ved utføring av de første utskriftene;
dersom skriveren ikke mottar på riktig vis alle de overførte dataene, må en gå tilbake
til konfigureringen og modifisere parametrene.
Verdi for DEFAULT:
100 x 10 ms
Tillatte verdier:
100-999 x 10 ms
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PC CONNECTED
(Tilkobling til PC - kun med valgfri programvare)
Med denne aktiviteten defineres hvorvidt en har til hensikt å koble en PC, hvor en har installert
software CUBE MC MANAGEMENT (opsjon), til cube mc ved hjelp av den serielle linjen RS 485.
Denne tillater en oppsamling av påfyllingsdata og styring av disse (se bruksanvisningen M0105).
MEASUREMENT UNIT
(Måleenhet)
Med denne aktiviteten definerer en hvilken måleenhet som skal benyttes av systemet.
Verdi for DEFAULT:
LITRES
Tillatte verdier:
LITRES
(Liter)
US GALLONS (Gallon USA)
DECIMAL DIGIT
(Antall desimaler)
Med denne aktiviteten definerer en antall desimaler som benyttes ved visualisering av
mengden som er påfylt. Dersom en velger to desimaler, vil systemet automatisk visualisere
kun en desimal dersom verdien som indikeres overskrider mengden 99.99.
Verdi for DEFAULT:
1
Tillatte verdier:
1-2
LOW LEVEL INPUT = YES / NO
Med denne aktiviteten definerer en styringen av kontakten med valgfritt nivå (se avsnitt 4.3).
Dersom "YES", styrer en nivåinput; dersom "NO", styrer en ikke nivåinput.
LOW LEVEL INPUT = ALARM / PUMP CUT OUT
Denne opsjonen er synlig kun dersom Low Level Input er stilt inn på "YES" (se også avsnitt
4.3). Med dette valget, definerer en aksjonen som er det elektroniske svaret på lukkingen
av kontakten for nivåalarmen. Dersom en velger alarm, vil en kunne utføre utskrift på en
eventuell fjernskriver. Dersom en stiller inn på "PUMP CUT OUT", vil MC slå av pumpen og
den vil ikke tillate ytterligere påfylling av drivstoff.
KEY READER
((Leser til elektronisk nøkkel)
Med denne aktiviteten definerer en hvorvidt leseren til den Elektroniske nøkkelen som
befinner seg framme på MC er aktivert eller ikke.
Verdi for DEFAULT:
YES
Tillatte verdier:
YES (Leser er aktivert)
NO
(Leseren er deaktivert)
MASTER CODE
(Kode til driftsleder)
Ved hjelp av denne aktiviteten er det mulig å modifisere MASTER CODE, med verdi for
DEFAULT lik "1234". Med det samme en starter opp denne aktiviteten, vil systemet
visualisere koden som er aktiv for øyeblikket:
- ved å taste "ENTER" bekrefter en koden og en går over i etterfølgende aktivitet
- ved å trykke på en numerisk tast, starter en direkte modifiseringen

ADVARSEL
Den nye koden må uansett bestå av 4 siffer. Etter at den nye koden er tastet inn, er det
nødvendig å gi en bekreftelse ved hjelp av ENTER; på dette punkt visualiserer MC
den GAMLE koden (OLD PIN) og den NYE koden (NEW PIN):
- ved å taste "ENTER" bekrefter en modifiseringen av koden til driftsleder
- ved å taste "CANCEL" annullerer en modifiseringen og en bekrefter den GAMLE koden.
MASTER KEY
(Sostituzione Chiave Gestore)
Ved hjelp av denne aktiviteten er det mulig å aktivere en ny MASTER KEY nøkkel, i stedet for
den som tidligere var aktivert. Når MC visualiserer den gitte meldingen, er det mulig å:
- gå ut av SYSTEMKONFIGURERING ved å taste "CANCEL"; på dette viset forblir MASTER
KEY den nøkkelen som tidligere var aktivert.
- innføre i leseren en ny nøkkel av typen MASTER for å aktivere den som MASTER KEY i
stedet for den som tidligere var aktivert.

ADVARSEL
Kun en nøkkel av gangen kan aktiveres som MASTER KEY for en gitt CUBE MC
stasjon. Det er derimot mulig å aktivere en og samme nøkkel av typen Master som
MASTER KEY på flere forskjellige CUBE MC stasjoner.
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4.5.2 MODIFISERING AV KONFIGURERING
Dersom det er nødvendig å modifisere en av de alt utførte valgene, etter at den første
konfigureringen er utført, må en gå fram på følgende vis:
- gå inn i KONFIGURERING
- bekrefte ved å trykke på "ENTER", de valgene som er foreslått (og som en IKKE ønsker å
modifisere) til en når det valget som skal modifiseres
- bla til en når slutten av de aktivitetene som gjenstår ved hjelp av "ENTER" inntil en når
siste aktivitet (NEW MASTER KEY)
- gå ut av KONFIGURERING (dersom en ikke ønsker å skifte MASTER KEY) ved å trykke
på "CANCEL"

4.6 SYSTEM MANAGEMENT
Fasen SYSTEM MANAGEMENTE tillater driftslederen å utføre den daglige driften av MC
systemet. SYSTEM MANAGEMENT er oppbygd i menyer og undermenyer som tillater en
enkel og rask tilgang til aktivitetene. Hovedmenyen består av de seks aktivitetene som
beskrives i avsnittene som følger.

4.6.1 REPORT
Tillater tre forskjellige typer utskrifter, alle tre utføres kun på en fjerntliggende skriver
(opsjon). Denne har en tilgang til ved å gå fram som illustrert i følgende FLOW CHART.

4.6.1.1 REPORT / TRANSACTION
Tillater utskrift (på fjerntliggende skriver) av alle påfyllingene som utføres (TRANSACTION)
og som befinner seg i minnet til MC systemet.

ADVARSEL
MC gjør det mulig å overføre, på flere måter (seriell linje eller MASTER KEY), dataene
fra minnet til CUBE MC til en PC for dataoppsamling (denne er utstyrt med dertil
egnet software, opsjon). De transaksjonene som det er mulig å skrive ut, er de som
ennå ikke er overførte, fordi at en ved overføring av transaksjonsdata sletter
vedkommende data fra minnet til stasjonen.
Utskriften av transaksjonene kan være:
• komplett, det vil si med hensyn til alle
transaksjonene som befinner seg i minnet
(velg: ALL DATE + ALL USERS)
• avgrenset til en tidsperiode som omfatter tiden
mellom to datoer (velg PERIOD)
• avgrenset til en enkel dato (velg PERIOD, ved å
taste inn to ganger samme dato)
• avgrenset til kun en bruker (velg: SINGLE USER)
denne søkes ved hjelp av USER NUMBER
(progressivt nummer som hver bruker får tildelt
og som befinner seg mellom 1 og 50).
De overfor nevnte avgrensingene kan utføres
samtidig, for eksempel ved å etterspørre en utskrift
som inneholder transaksjonene utført av en enkel
bruker i en spesiell mellom to datoer.
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4.6.1.2 REPORT / USERS
Gjør det mulig å skrive ut en liste over alle aktiverte brukere.
Det er mulig med to typer utskrifter:
PRINT CODE > YES
Produserer en komplett liste av kolonnen med PIN CODE til hver enkel bruker
PRINT CODE > NO
Produserer en liste uten kolonnen med PIN CODE til hver enkel bruker

ADVARSEL
Den fullstendige utskriften av PIN CODE må naturligvis behandles reservert, for å
unngå at de hemmelige kodene (PIN CODE) til de forskjellige brukerne gjøres kjent.
For hver bruker listes opp:
- Det progressive nummeret til brukeren
(USER NUMBER)
- Navnet til brukeren
(USER NAME)
- Den hemmelige koden
(PIN CODE)
- Hvorvidt brukeren har en elektrisk nøkkel (USER KEY)
Dersom brukeren kun assosieres med den elektriske nøkkelen, vil en stjerne "*" komme
til syne i kolonnen for USER KEY og PIN CODE indikeres med "0000".
Dersom brukeren kun assosieres med PIN CODE, vil denne nødvendigvis vœre forskjellige
fra "0000", og i kolonnen for USER KEY befinner det seg ikke noe stjernetegn.

PRINT CODE - YES

PRINT CODE - NO

4.6.1.3 REPORT / CONFIGURATION
Gjør det mulig å skrive ut de valg som er gjort i
fasen for konfigurering, på følgende form.

For betydningen av hver enkel parameter vises
det til avsnittet 4.6.1.
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4.6.1.4 REPORT / TOTALS
Gjør det mulig å skrive ut Generell Sum Totalt (GENERAL TOTAL), Totalt i Perioden
(TOTAL FROM XX/XX/XX) og Totalt for bruker (USER).
Generell Sum Totalt (kan ikke nullstilles). Den totale mengden som er påfylt fra den
første innstalleringen av CUBE. Denne totale mengden kan på ingen måte nullstilles
av driftslederen.
Totalt i perioden (kan nullstilles av driftslederen). Den totale mengden som er påfylt,
regnet fra siste nullstilling. Dette er summen av "Bruker Totalt".
Bruker Totalt (kan nullstilles av driftsleder). Dette er den totale mengden som en
og samme bruker har fylt, regnet fra siste gang "Sum Totalt i perioden" ble nullstilt.
Den enkelte "Sum Totalt for Bruker" kan ikke nullstilles.
Alle de forskjellige "Sum Totalt Bruker" nullstilles samtidig hver gang en utfører
nullstilling av "Totalt i perioden".
De totale summene kan visualiseres, skrives ut og nullstilles. Disse aktivitetene kan utføres
ved hjelp av undermenyene:
* TOTALS VIEW?

Gjør det mulig å visualisere de forskjellige totale
summene på display
(Generell, Periodens og Brukerens);

* TOTALS PRINT?

Gjør det mulig å skrive ut de forskjellige totale summene
(Generell, Periodens og Brukerens);

* TOTALS RESET PERIOD? Gjør det mulig å nullstille den Totale summen i Perioden,
og dermed også alle totale summene til Brukerne.

GENERELL SUM
TOTALT
DEN TOTALE SUM
I PERIODEN
DATO FOR SISTE
NULLSTILLING
TOTALS

TOTALS

TOTALS

PRINT

PRINT

PRINT

ONLY GENERAL

ALL

SINGLE

USER
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4.6.2 USERS
Tillater at de brukere som er aktiverte kan benytte CUBE MC ved hjelp av 4 forskjellige
aktiviteter som er organiserte i en undermeny.

ADVARSEL
Dersom det ikke eksisterer noen aktivert bruker, finnes kun aktiviteten for aktivering
av brukere (USER/ADD punkt 4.6.2.1).

4.6.2.1 USERS / ADD
Gjør det mulig å skape (ADD) en ny aktivert bruker, slik det illustreres i flow chart som
fremstilles i det følgende:
MERK:
VED INNFØRING AV FØRSTE BRUKER, VISUALISERES KUN
MENYEN "USER ADD".
ETTER AT FØRSTE BRUKER ER REGISTRERT, VIL EN OGSÄ
HA TILGANG TIL DE ANDRE MENYENE SOM ER BESKREVET
I FLOWCHART.
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Skapelsen av en ny, aktivert bruker, utføres ved følgende input og/eller ved ulike valg som
skal utføres i serie.
USER NAME
Er navnet på brukeren; det er en ledig linje som er beregnet for fra 1 til 10 alfanumeriske
tegn, input her er obligatorisk.
USER PIN
Er den hemmelige personlige koden som hver bruker får tildelt.
En vil få forespørselen om å velge USER PIN > YES / NO.
Dersom en velger USER PIN > NO, vil ikke brukeren få tildelt en hemmelig kode, men kun
en elektronisk nøkkel, systemet vil deretter direkte be om at nøkkelen innføres
(se nedenfor).
Dersom en velger USER PIN > YES , er det nødvendig å taste inn den hemmelige
personlige koden til brukeren som er et numeriske felt og som omfatter fra 1 til 4 siffer.

ADVARSEL
I denne fasen for tildeling av brukerkoden, vil det alltid være nødvendig å taste inn
alle de 4 sifrene. Dersom en for eksempel kun ønsker å benytte "4" som hemmelig
kode, er det nødvendig å taste inn "0004". Brukeren kan derimot enkelt taste "4" for å
aktivere påfylling. Dersom en taster inn en USER PIN som allerede er tildelt en annen
bruker, vil MC kjenne denne igjen og den vil ikke godta det, men gjenta
etterspørselen etter koden.
ELECTRONIC KEY
En vil få forespørselen ELECTRONIC KEY > YES / NO.
Dersom en velger ELECTRONIC KEY > YES, vil systemet be om å plassere den elektroniske
nøkkelen i leseren ved å visualisere TOUCH USER KEY for å gi den gitte nøkkelen til bruker.
Systemet går ut av denne fasen kun ved at en nøkkel plasseres i leseren og beveger seg
over i fasen for innføring av koden bestående av 4 siffer som er festet på nøkkelen.
Dersom nøkkelen som benyttes allerede er tildelt en annen aktivert bruker ved samme
stasjon, vil ikke systemet godta tildelingen av denne nøkkelen til en ny bruker og
visualiserer "WARNING KEY ALREADY ASSIGNED".

ADVARSEL
Nøkkelen som tildeles må nødvendigvis være av typen USER KEY.
Systemet vil i denne fasen ikke akseptere nøkler av typen MASTER KEY.
KEY CODE
KEY CODE er koden bestående av 4 siffer som er festet på håndtaket til nøkkelen USER, og
som gjør det mulig for stasjonen å kjenne igjen User Key. Denne koden benyttes kun i det
øyeblikket konfigurering av brukeren skjer; den er ikke nødvendig for daglig bruk for
sluttbruker. Dersom key code mistes eller ødelegges vil det være umulig å utføre en ny
konfigurering av nøkkelen user, men den kan forsatt benyttes til daglig bruk dersom den
allerede er konfigurert.

ADVARSEL
Key code tastes inn for modellene som har Grønn User Key.
Det skal ikke tastes inn noen tilleggskode for modellene som har Gul User Key.
USER NUMBER
Er et progressivt nummer - som befinner seg mellom 1 og 50 - som tildeles hver enkelt bruker.

ADVARSEL
I motsetning til PIN CODE, kan USER NUMBER fritt gjøres kjent fordi det kun dreier
seg om et nummer som assosieres til brukerens navn for å forenkle driftslederens
arbeid med brukernes aktiviteter (utskrift av påfylling).
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En vil få forespørselen om å velge USER NUMBER > AUTO (NNN) / MANUAL.
Dersom en velger USER NUMBER > AUTO (NNN), vil brukeren automatisk tildeles
nummeret (NNN) som visualiseres, dette tilsvarer det laveste brukernummer som er
tilgjengelig, det vil si at det ennå ikke er tildelt en bruker. Dersom en velger USER
NUMBER > MANUAL, står driftslederen fritt til å tildele et hvilket som helst USER
NUMBER (som ennå ikke er tildelt en bruker).Dersom en taster inn et USER NUMBER
som allerede er tildelt en annen bruker, vil CUBE MC gjenkjenne dette, og den vil ikke
godta det, men heller gjenta etterspørselen.
I begge tilfellene (ved automatisk eller manuelt valg), vil systemet i noen sekunder
visualisere alle data som vedkommer brukeren med det samme en bekrefter ved hjelp
av ENTER. Deretter går den tilbake til menyen USER / ADD.

ADVARSEL
Systemet tillater ingen delvis modifisering av brukerdata. Dersom dataene som er
innførte og bekreftet under forberedelse av en ny bruker er uriktige, er det nødvendig å:
- slette den brukeren som er innført (se avsnitt 4.7.2.2)
- innføre brukeren på nytt, denne gang på riktig måte.

4.6.2.2 USERS / DELETE
Gjør det mulig å slette (DELETE) en aktivert bruker, slik det illustreres i flow chart som
fremstilles nedenfor.
For å velge hvilken bruker som skal slettes, er det nødvendig å taste inn USER NUMBER.
Systemet visualiserer all data vedkommende den valgte brukeren og spør om bekreftelse
før den sletter han.

ADVARSEL
Slettingen er definitiv og brukeren kan ikke hentes fram igjen uten at en gjentar
innføringen på nytt. Ved å slette en bruker:
- hindrer en adgang til påfylling ved hjelp av PIN CODE eller USER KEY assosiert til
den brukeren som er slettet.
- USER NUMBER er igjen ledig og kan assosieres til en ny bruker
- en eventuell elektronisk nøkkel kan brukes på nytt og assosieres til en ny og
forskjellig bruker.

4.6.2.3 USERS / PRINT
Gjør det mulig å skrive ut listen over de brukere som er aktiverte.
Aktiviteten og deres utskrift er de samme som de som illustreres under punkt 4.7.1.2

4.6.2.4 USERS / VIEW
Gjør det mulig å visualisere alle de
aktiverte brukerne.

USER NAME

KEY

USER NUMBER

PIN CODE

For hver bruker visualiseres:
- Det progressive brukernummeret
(USER NUMBER)
- Brukernavnet (USER NAME)
- Den hemmelige koden (PIN CODE)
- Hvorvidt brukeren har fått tildelt den
elektroniske nøkkelen (KEY)
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MERK:
VED REGISTRERING AV FØRSTE BRUKER VIL KUN MENYEN
"USER ADD?"
KOMME TIL SYNE, NÅR FØRSTE BRUKER ER REGISTRERT,
VIL EN HA ADGANG TIL DE ANDRE MENYENE SOM
BESKRIVES I FLOWCHART.

4.6.3 SYSTEM
Gjør det mulig å få inngang i aktiviteten SYSTEM CONFIGURATION (denne er typisk for
fasen for første installering) og er alt beskrevet i avsnittet 4.6, den tillater også tilgang til
en undermeny som består av de følgende fire forskjellige aktivitetene.
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4.6.3.1 SYSTEM / SERIAL NUMBER
Tillater at SERIAL NUMBER til det elektroniske kortet til MC systemet visualiseres.

ADVARSEL
Dette SERIAL NUMBER er tilknyttet det elektroniske kortet og TILSVARER IKKE det til
stasjonen, som indikeres på IDENTIFIKASJONSSKILTET som befinner seg eksternt
på stasjonen.
Det finnes to andre alternative, mulige metoder for å visualisere stasjonens S/N, disse
setter verken krav til å ha kjennskap til MASTER CODE, eller kunne bruker MASTER KEY:
• Ved å fjerne og tilbakeføre den elektriske spenningen til stasjonen ved hjelp av linjens
generelle hovedbryter; under utførelsen av begynnerfasen BOOT, vil systemet i noen
sekunder visualisere S/N.
• Fra fasen LEVEL CONTROL:
- Trykk på tasten STOP for å få tilgang til fasen "ACCESS CONTROL"
- Trykk ned kombinasjonen av taster "# + 9"; og systemet vil visualisere S/N.

4.6.3.2 SYSTEM / MEMORY
Gjør det mulig å få tilgang til enda en undermeny som foreslår de to følgende aktivitetene
som har å gjøre med minnet til MC stasjonen.
SYSTEM / MEMORY / VIEW
Visualiserer hvor stor del av minnet som er opptatt, ved å indikere hvilke deler som er
opptatt i forhold til maksimalt antall disponible posisjoner i minnet (tilsvarende 255).
De lagrene som er opptatte kan på nytt stilles disponible i følgende tilfeller:
- dataene som befinner seg i minnet til MC er overførte til MASTER KEY, deretter overføres
de til PC som er utstyrt med dertil egnet software (opsjon). Dette vil skje hver gang
driftslederen anser det som nødvendig.
- dataene som befinner seg i minnet på MC overføres til PC ved hjelp av RS. Dette vil skje
automatisk for hvert tiende sekund (forutsatt at programmet CUBE MC MANAGEMENT
er åpent på PC).

ADVARSEL
Utskriften som omfatter påfyllingsdata betraktes ikke som "overføring av data" og fører
derfor ikke til at det opptatte minnet på nytt blir disponibelt.
Dersom ingen av de to nevnte hendingene realiseres, kan minnet bli helt fullt (indikasjon:
USED MEMORY 255/255); dersom dette skjer vil ikke MC tillate ytterligere påfyllinger,
dette visualiseres ved meldingen "FULL MEMORY " på stasjonens LCD.
For å frigjøre følgende situasjon er det nødvendig at Driftslederen bryter inn, han kan:
- overføre dataene til MASTER KEY
- gjenopprette sambandet med PC via RS 485
- "tvinge" en opprydning av minnet ved hjelp av aktiviteten "MEMORY RESET".
SYSTEM / MEMORY / RESET
Gjør det mulig å frigjøre den del av minnet som for øyeblikket er okkupert, slik at dataene
for ytterligere påfyllinger kan registreres. Denne aktiviteten kan utføres både dersom
minnet er delvis eller helt opptatt.

ADVARSEL
Dersom Driftslederen utfører "MEMORY RESET" kan han deretter hverken skrive ut
eller overføre dataene som på denne måten er slettet. Aktiviteten "MEMORY RESET"
må anses som en løsning som kun kan benyttes i unntakstilfeller, og dersom det er
mulig bør en alltid utføre en utskrift av alle påfyllingen før disse slettes totalt uten
mulighet til å frembringe dem igjen.
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4.6.3.3 SYSTEM / DATA / TIME
Gjør det mulig å stille inn dato og klokkeslett, disse vil deretter registreres i en
påfyllingsfase.

ADVARSEL
Systemet er utstyrt med en evig kalender som automatisk utfører skifte av år og dato,
den tar også hensyn til skuddår.
Kalenderen vil derimot ikke ta hensyn til overgang fra sommertid til vintertid.

4.6.3.4 SYSTEM / BUZZER
Denne gjør det mulig å bestemme hvorvidt en skal hører en lydmelding eller ikke, etter hver
gang en trykker ned en tast (BUZZ).
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4.6.4 CHECK KEY
Tillater å kontrollere (gjelder kun for driftsleder) hvorvidt en nøkkel er aktivert til bruk på
en gitt MC stasjon, og eventuelt gjenkjenne brukeren som nøkkelen assosieres til.
Det er tilstrekkelig å plassere nøkkelen i leseren på stasjonen når MC visualiserer
meldingen "TOUCH KEY" for å få øyeblikklig resultat hvorvidt han gjenkjenner nøkkelen.
Kontrollen kan gi fire forskjellige resultat:
Dersom det er en " MASTER " nøkkel, vil LCD visualisere:
- "UNKNOWN MASTER KEY" dersom denne nøkkelen IKKE er aktivert for den gitte stasjon.
- "MASTER KEY" dersom nøkkelen er aktivert som master for den gitte stasjonen.

ADVARSEL
En må alltid huske at kun en "MASTER KEY" kan aktiveres per stasjon, det vil si at det
aldri vil være mulig å ha to nøkler (av typen MASTER) aktiverte samtidig som
"MASTER KEY" til en og samme stasjon. Det er omvendt mulig å aktivere samme
nøkkel av typen master som "MASTER KEY" til flere forskjellige stasjoner.
Dersom det er en "USER" nøkkel, vil LCD visualisere:
- "UNKNOWN USER KEY" dersom denne nøkkelen IKKE er aktivert for stasjonen (det vil si
at den ikke assosieres til noen bruker)
- dataene til brukeren på følgende form:
USER NAME

USER NUMBER

USER PIN CODE

dersom denne nøkkelen er aktivert til stasjonen.

29

NO
4.6.5 CALIBRATION
Gjør det mulig å få tilgang til en undermeny som foreslår de to følgende aktivitetene knyttet
til kontroll eller modifisering av KALIBRERING av LITERMÄLER/PULSER K600.

4.6.5.1 CALIBRATION VIEW
Gjør det mulig å visualisere verdien for kalibreringsfaktoren som benyttes i øyeblikket.
Alle litermålerne/pulser K600 som er installerte på stasjonen leveres forhåndskalibrerte
fra fabrikken for bruk med DIESELOLJE og visualisering av kalibreringsfaktoren gir
resultatet "K FAC 1.0000".
Etter å ha utført en kalibrering, vil K FAC fjerne seg fra verdien 1.0000

ADVARSEL
Kalibreringen er nødvendig for å optimalisere litermålerens presisjon. Etter
kalibreringen vil verdien til K FAC være forskjellig fra 1.0000, vanligvis vil den bevege
seg fra denne verdien med maksimalt 5 % ( mer eller mindre ), det vil si at den vil ligge
mellom 0.9500 og 1.0500.
Større variasjoner kan være tegn på at prosedyren for kalibrering ikke er utført på
riktig vis.

4.6.5.2 CALIBRATION MODIFY
Gjør det mulig å få tilgang til enda en undermeny som foreslår de to følgende måtene for
kalibrering av litermåleren.
CALIBRATION / DIRECT
Kalibreringsmodaliteten DIRECT tillater direkte modifisering av kalibreringsfaktoren
(K FACTOR).
Denne modaliteten for kalibrering kan benyttes dersom en ønsker å rette kalibreringsfaktoren med et kjent prosentpoeng, for å kompensere en gjennomsnittlig feil oppdaget
etter en eller flere påfyllinger.

ADVARSEL
For å kalkulere den nye verdien til K FACT, må en alltid ta utgangspunkt i den verdien
som for øyeblikket benyttes til den samme K FACT.
Dersom for eksempel den aktuelle kalibreringsfaktoren er lik 1.0120 (verdi som er
oppnådd som følge av en tidligere kalibrering, fordi også denne er forskjellig fra
startverdien fra fabrikken på 1.0000), og en oppdager at for eksempel:
- litermåleren måler "gjennomsnittlig" en verdi som er 1,5 % høyere enn den
"faktiske" verdien, den nye verdien til K FACT, tilstrekkelig til å kompensere denne
gjennomsnittlige feilen, denne skal kalkuleres på følgende måte:
K FACT (ny) = 1.0120 * (1 - (1,5/100)) = 0.9968
- litermåleren regner "gjennomsnittlig" en verdi som 0,8 % lavere enn den "faktiske"
verdien til K FACT, tilstrekkelig for å kompensere denne gjennomsnittlige feilen,
denne kalkuleres på følgende måte:
K FACT (ny) = 1.0120 * (1 + (0,8/100)) = 1.0200
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CALIBRATION / BY DISPENSING
Modaliteten for kalibrering BY DISPENSING gjør det mulig å kalibrere litertelleren ved å
fylle opp en KONTROLLBEHOLDER.
Denne kalibreringsmodaliteten er den mest praktiske og raske og operatøren trenger
ikke utføre noen kalkulasjoner.
Påfyllingen til kalibreringen kan avbrytes og startes opp igjen slik en ønsker, og anses
utført når nivået er synlig i det graderte området til prøvebeholderen.
Trykk på "ENTER " for å bekrefte at kalibreringspåfyllingen er utført.

ADVARSEL
For å oppnå en god kalibrering av litermåleren, er det nødvendig å benytte en
nøyaktig kontrollbeholder som har en kapasitet på over 20 liter.
Spesielt er det viktig å være oppmerksom på følgende:
- Fjern all luft fra pumpen, slangen og litermåleren ved å la det renne til en oppnår et
fullt og regulært utslipp
- Steng utslippet ved å stenge munnstykket til bensinpumpen men uten å slå av
pumpen
- Ikke reduser effekten for å nå det graderte området på beholderen.
Den riktige teknikken består i å starte og stoppe utslippet med konstant effekt, inntil
en når det nivået som ønskes, og ved å prøve å begrense antall avbrytelser under
påfyllingen.
Dersom verdien som indikeres av CUBE MC er forskjellig fra den som indikeres i
prøvebeholderen, (her DEN FAKTISKE VERDIEN), må en utføre korreksjoner på verdien
som indikeres av CUBE MC, inntil denne stemmer overens med den FAKTISKE VERDIEN.
Med det samme en bekrefter den utførte korreksjonen på den indikerte verdien ved å trykke
på "ENTER", vil systemet kalkulere på nytt den nye kalibreringsfaktoren (K factor) som den
vil visualisere i noen sekunder.
Fra dette øyeblikk vil systemet benytte den nye kalibreringsfaktoren.

ADVARSEL
Det er tilstrekkelig å utføre en påfylling for å oppnå en definitiv kalibrering i området
til litermåleren.
Etter at kalibreringen er utført, anbefales det å alltid kontrollere resultatet, for å være
sikker på at litermåleren er nøyaktig og at den holder seg innenfor de aksepterte
nivå.
For å utføre denne kontrollen, må en utføre en normal påfylling ved å benytte en
Brukerkode og ikke Masterkoden.
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4.6.6 DATA TRANSFER
Gjør det mulig å overføre påfyllingsdataene fra stasjonen til minnet til driftsleders
elektroniske nøkkel (MASTER KEY).
Ved hjelp av denne nøkkelen er det deretter mulig å overføre dataene til minnet til en PC,
som er utstyrt med en nøkkelleser (KEY READER) og som har installert programmet
"software SELF SERVICE MANAGEMENT".

ADVARSEL
For forhold som vedkommer installering av programmet og mottagelse av data til PC,
vises det til bruksanvisningen M0090, som leveres i lag med software CUBE MC (opsjon)
Med det samme nøkkelen er plassert i leseren, vil systemet kontrollere om det kjenner igjen
brukeren og visualisere en av de følgende meldingene:
UNKNOWN MASTER KEY
Nøkkelen er en USER KEY, eller det er en MASTER KEY, men det er ikke den som er aktivert
for den aktuelle stasjonen.
KEEP IN PLACE / WAIT
Følgende situasjon skjer dersom ALLE følgende forhold inntreffer:
- nøkkelen som innføres er MASTER nøkkelen til stasjonen
- stasjonen har lagret data som ennå ikke er overført
- nøkkelen er “TOM", det vil si at den alt har overført til PC de data som tidligere er innsamlet.

ADVARSEL
MASTER nøkkelen er "TOM" når den IKKE HAR NOEN PÅFYLLINGER lagret i minnet.
Masternøkkelen er "FULL" (meldingen FULL SYSTEM KEY) selv når det befinner seg
KUN EN påfylling lagret i minnet. Dersom nøkkelen fylles opp fra en stasjon (med et
HVILKET SOM HELST påfyllingsnummer, som befinner seg mellom 1 og 255), vil den
bevege seg fra kondisjonen TOM nøkkel til kondisjonen FULL nøkkel, og det vil ikke
være mulig å lagre ytterligere påfyllinger i minnet. For å kunne overføre ytterligere
data fra stasjonen til PC med samme nøkkel, er det nødvendig å:
- tømme dataene som er lagret i minnet til nøkkelen, over på PC: på denne måten vil
nøkkelen på nytt være "TOM”
- overføre de ytterligere dataene fra stasjonen til nøkkelen
- tømme på nytt nøkkelen over i PC
En og samme nøkkel kan aktiveres som MASTER KEY på forskjellige stasjoner; tatt
i betraktning opplysningene overfor, kan den samme nøkkelen overføre data til PC
fra KUN EN ENKEL STASJON OM GANGEN.
Etter endt overføring av data fra stasjonen til nøkkelen, vil systemet kort visualisere
resultatet (positivt = OK eller negativt = FAILED).
Kun ved positiv overføring (OK) vil nøkkelen gå over til tilstanden "FULL" nøkkel (FULL
MEMORY KEY ), i motsatt tilfelle vil nøkkelen fortsatt betraktes som "TOM" og en kan gjenta
operasjonen med overføring av data fra stasjonen til nøkkelen.

ADVARSEL
Overføring av data fra stasjonen til nøkkelen kan vare fra mindre enn et sekund til
flere sekunder, avhengig av hvor mange transaksjoner som skal overføres.
For å garantere at overføringen utføres med suksess, er det viktig at nøkkelen
plasseres på riktig måte og holdes fast i leseren, inntil meldingen om overføringen
visualiseres ; dersom nøkkelen beveges under overføringen vil dette forhindre at
overføringen utføres på riktig vis.
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FULL MASTER KEY
Denne meldingen gir beskjed om at nøkkelen er "FULL" og at det dermed er nødvendig å
tømme dataene over på PC. To situasjoner kan inntreffe:
1) minnet til stasjonen er IKKE FULLT; det er lagret et antall mindre enn 255 påfyllinger
på stasjonen.
I dette tilfellet vil det fortsatt være mulig å utføre påfyllinger inntil en når det maksimale
antall, som er 255 påfyllinger.
2) minnet til stasjonen er FULLT; det er lagret 255 påfyllinger i minnet til stasjonen, DISSE
ER ENNÅ IKKE OVERFØRTE.
I dette tilfellet vil det ikke være mulig å utføre flere påfyllinger dersom ikke minnet til
stasjonen tømmes.
I denne situasjonen visualiseres etterspørselen "CONFIRM M. KEY / OVERWRITE?".
Dersom en svarer ja (ved å trykke ENTER), tillater en at de 255 nye påfyllingsdataene
skrives over de som allerede er lagret på nøkkelen, men som ennå ikke er overførte til
PC.

ADVARSEL
Dataene som overskrives vil slettes definitivt, men stasjonen vil øyeblikklig være klar
for nye påfyllinger.
MEMORY EMPTY
Denne meldingen informerer om at stasjonen ikke har noen data som skal overføres,
fordi dens minnet er tomt.
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4.7 DISPENSING
Fasen DISPENSING tillater påfylling av drivstoff.

4.7.1 VARSELMELDINGER
Med det samme brukeren (USER) taster inn sin hemmelige kode (USER PIN CODE) eller
plasserer sin elektroniske nøkkel (USER KEY) på stasjonens leser, vil systemet, ved hjelp
av fasen ACCESS CONTROL, kontrollere om brukeren er aktivert og en av de følgende
meldingene kommer til syne:
FULL MEMORY
Stasjonens minne er fullt og påfylling er ikke mulig.

ADVARSEL
Brukeren må kontakte driftslederen til anlegget for å gjenaktivere påfylling.
For å gjøre dette har driftslederen tre valgmuligheter:
- overføre data ved hjelp av MASTER KEY, ved å tømme dataene over på nøkkelen
(som beskrevet i avsnitt 4.6.6)
- dersom stasjonen er koblet til ved hjelp av linjen RS 485, gjenaktivere tilkoblingen
ved å åpne programmet "CUBE MANAGEMENT" og vente til systemet automatisk
tømmer dataene over i minnet til stasjonen
- dersom ingen av de to nevnte valgene er mulige, utfør en MEMORY RESET
operasjon (se avsnittet 4.6.3.2.).
DISPENSING IMPOSSIBLE / MINIMUM LEVEL
Nivået på tanken er lavere en minimumsnivået ved blokkering, og påfylling er ikke mulig.
Dette skjer kun når nivåkontakten er koblet til en ekstern nivåmåler.
WRONG CODE
Brukeren har tastet inn en USER PIN CODE som ikke gjenkjennes av stasjonen og påfylling
er ikke tillatt.
Etter få sekunder vil indikasjonen automatisk fjernes og brukeren kan på nytt taste inn
koden.
UNKNOWN USER KEY
Brukeren har plassert en USER KEY på nøkkelleseren som ikke gjenkjennes av stasjonen
og påfylling er ikke tillatt.

ADVARSEL
At systemet har visualisert denne meldingen betyr at den har utført riktig avlesning av
nøkkelen, men at nummeret ikke er blant de som er aktiverte for stasjonen.
GOOD MORNING “USER”
Brukeren har plassert en nøkkel av typen USER KEY i nøkkelleseren, eller han har tastet
inn en USER PIN CODE som er aktivert for stasjonen.
Systemet gjenkjenner den og visualiserer navnet (USER) som brukeren er registrert under.
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4.7.2 VALGFRIE INPUT
Før en får tilgang til å foreta påfylling, kan brukeren bli spurt om å taste inn følgende data,
i funksjon av KONFIGURERING AV SYSTEMET:
REGISTRATION NUMBER
Er SKILTET (eller nummeret) som gjenkjenner kjøretøyet som en fyller drivstoff på.
Det er mulig å innføre en rekke med 10 alfanummeriske tegn. Brukeren må obligatorisk
taste inn minst ett alfanumerisk tegn for å fortsette.
ODOMETER
Er antall kilometer kjøretøyet en fyller drivstoff på, har tilbakelagt.
Det er mulig å innføre en rekke med 6 numeriske tegn.
Brukeren må minst taste inn minst ett numerisk tegn for å fortsette.

4.7.3 PÅFYLLING
Med det samme brukeren er gjenkjent, og etter eventuelle valgfrie input, vil systemet tillate
at påfylling settes i gang.
Det NUMERISKE display beveger seg fra å indikere tidspunktet, til å indikere mengden
som er påfylt, ved å visualisere verdien "000.0", eller verdien "00.00" avhenger av antall
desimaler som velges ved konfigureringen.
Det ALFANUMERISKE display visualiserer nummeret til brukeren (USER NUMBER) og
blinker alternativt:
- måleenhet (UNIT) som er valgt (LITER ELLER GALLON)
- beskjeden DISPENSING.

ADVARSEL
Den blinkende meldingen DISPENSING indikerer at påfyllingen er aktivert og at
pumpen starter med det samme bensinslangens munnstykke fjernes fra sin plass.
Fra det øyeblikket meldingen DISPENSING visualiseres, vil brukeren ha en gitt tid
(se parameter START TIME OUT som er definert i KONFIGURERINGEN) for å starte
påfyllingen.
Dersom denne tiden løper ut uten at påfyllingen begynner, vil pumpen deaktiveres
og på display fremkommer på nytt tidspunkt og etterspørselen etter PIN ELLER KEY.
Påfyllingen kan avbrytes og gjentas etter ønske.
Dersom avbruddet varer mer enn et visst tidsrom (se parameter FILLING TIME OUT som
er definert i KONFIGURERINGEN), deaktiveres pumpen.
Pumpen stopper etter at påfyllingen er utført når bensinslangens munnstykke plasseres
tilbake på plass.

ADVARSEL
Dersom det er nødvendig, er det også mulig å stanse pumpen uten å plassere
slangens munnstykke tilbake på plass, dette gjøres ved å trykke på tasten "STOP".
Dersom forbindelsen med fjernskriveren er aktivert, vil den automatisk alltid skrive ut en
rapport etter endt påfylling, uavhengig av om en har valgt verdien "AUTO" eller "ON
REQUEST" under parameter "TICKET RECEIPT" i konfigureringen.

ADVARSEL
Dersom systemet alt er gått tilbake i fasen "LEVEL CONTROL", må en gå tilbake til
fasen "ACCESS CONTROL" ved å trykke på tasten "STOP", før en manuelt kan be om
utskriften.
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4.7.4 PÅFYLLING MED PRESET
Før en starter opp påfylling etter at systemet alt har aktivert pumpen og visualiserer den
blinkende meldingen "DISPENSING", kan brukeren taste inn en verdi for PRESET ved å
benytte det numeriske tastaturet.

ADVARSEL
Det er mulig å velge på forhånd en mengde fra 1 til 999,9 L/Gal, dersom en beholder
desimalkommaet og fra 1 til 9999 L/Gal dersom en oppgir desimalkommaet.
Pumpen deaktiveres et øyeblikk inntil verdien som er tastet inn bekreftes ved hjelp av
tasten "ENTER".
Det ALFANUMERISKE displayet visualiserer den forhåndsinnstilte verdien under hele
påfyllingen.

ADVARSEL
Påfyllingen vil stanse automatisk med det samme en har nådd den forhåndsbestemte verdien.
En kan ikke fortsette med manuell påfylling fordi pumpen deaktiveres og utskriften
skrives ut med det samme den forhåndsbestemte verdien nås (både ved oppsettet
AUTO eller dersom det etterspørres av brukeren).
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