
EASY DOCUMENTATION 
Активиране / деактивиране на Easy Documentation

Инструкции за работа:
www.fronius.com/transsteel

Активиране на   EEEaaasssyyy   DDDooocccuuummmeeennntttaaatttiiiooonnn

Деактивиране на Easy
Documentation

Документирани параметри / сервизни 
кодове.
Вижте инструкциите за експлоатация 
на токоизточника.

Нов CSV файл
Генерира се нов CSV файл
- когато USB устройството е изключено
и отново включено,
- когато датата и часът се променят,
- от 1000 заварки.

PDF отчет / подпис на Fronius

42,0426,0384,EA   002-02122020

Настройка на дата и час

USB 3.1

FAT32

1 2

3

Включете предоставеното от Fronius
USB устройството с форматиране
FAT32.

Екранът показва:

Easy Documentation е активиран

Ако токоизточникът е изключен и включен 
отново, докато USB устройството е 
свързано, Easy Documentation остава 
активирано.

За документиране на данните за 
заваряване датата и часът трябва да 
бъдат зададени правилно. Проверката 
/настройката на датата и часа се 
извършва във второто ниво на 
сервизното меню (вижте задната 
страница).

Данните от всички заварки се 
съхраняват на USB устройството като 
CSV файл с подпис на Fronius.

Изключете USB устройството

Екранът показва:

Easy Documentation е деактивиран

Още информация

Чрез сканиране на тази връзка 
(https://easydocu.weldcube.com) ... 
- Може да се създаде PDF отчет 
за избраните данни за 
заваряване.
- Данните за автентичността на 
заваряването могат да бъдат 
проверени и гарантирани чрез 
подпис на Fronius, отчитан с 
данните за заваряване.
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БЕЗОПАСНОСТ
Преди да работите с устройството, уверете се, че сте прочели и разбрали всички документи, 
предоставени на хартиен носител и онлайн. Този документ не описва всички функции на устройството. 
За пълно описание на устройството вижте Инструкциите за експлоатация.
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Сервизно меню | Настройка на дата и час

Влизане в сервизно меню ниво 2 Настройка на дата и час
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Ляв потенциомер: 
изберете параметри

Десен потенциометър: 
промяна на 
стойностите

Year 
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Day 

Hour 

Minute

0 - 99

1- 12

1 - 31

0 - 24

0 - 59

Диапазони на настройка:
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