NAVODILA TRENAŽÉRA APOLO
Montaža trenažéra
1. Izberite s trenažér paket (preverite, ali je varjenje kuklu in magnetne oddajnikom, saj so
pritrjeni na krmilni trenažéra) kot tudi magnetni emitora in monitor, ki stojijo.
2. Mount metaakrylátovú se v oddajnik je priloženo strukture v kraju kjer luknjo na dnu
stojalo. Ko shranite prilegajo v luknjo, poskrbite, da ne trdno pritrjena na vijakov. Zaradi
pojasnitve, glej sliko nearer.

3. Najboljše mesto za shranjevanje monitor je zgornji del je trenažéra. Povezava je treba
uporabljati priključek VGA zadaj.
Druga možnost je mesto magnetni emitora v zgornjem delu tabele ali ravno površino.
Odvrnuti vijakov na metaakrylátovej strukturo in sprostitev v oddajnik.

Mesto na trenažéra
Opozoriti bi bilo treba v mislih, da je oddajnik ustvarja magnetnem polju v razponu od 1
metra, magnetni. To je področje, kjer delovni senzorji vdelan v ogrevanje gorilnika in
varjenje nape. Zaradi narave sistem je pomembno, da se prepreči velike magnetni
kovinskim predmetom v namizje za dosego popolnega dejavnost na trenažéra.
Najpohodlnejším način za trenažéra, njena lokacija na mizi ali stol ali sedež na površini,
pred katero lahko stojijo na stojalo, ko lahko zanesete emitora in komolci. Torej uporabnik
dobi resnično ogled kota in stike, ki prikazuje virtualni varjenje tabelo, kjer se izvaja za
varjenje.

Zaženite trenažéra
Električno stikalo na sprednji omare stisnemo. Čez vi časnikarstvo stikalu vklopi zvočni
sistem.
Za preprečitev kakršne koli težave s sistem, da se popolnoma odklopljen, kadar ni v
uporabi. To pomeni prekinjanje stikalo vir energije na hrbtni strani omari.

Uporaba za krmarjenje v sistemu menijev
Celoten interakcije z z trenažérom izvaja 5 gumboma na zváracom gorilnika. 4 gumbi na
sprednji strani gorilnika so smerne navigacijske kazalce. Sprožilec se uporablja za
pridružitev izbrane nastavitve (enkrat pritisnite) in da se vrnete na prejšnji korak (več tisk).

Uporaba sistema v simulacijo
V simulacijo gumbi v gorilnik nadzor dejavnosti med postopkom varjenja zváracom.
zamenjava elektrode ali spremeni konfiguracijske parametre.

Uveljavljanje lahko kadar koli prekine trenutno pritisnite navzdol in desno.

Izvajanje vaje
Vsaka Uvježbavanje vsebuje teoretični del, kar pojasnjuje teorija do točke, da je treba
upoštevati pri izvajanju in pojasnitev uporabe izvrševanja. Če želimo krmarite med ti dve
besedilni polji, gumbi navzgor in navzdol.

Izvesti vsak uresničevanje se zapiše v evidenco o skladiščenju nastavitve za predvajanje. Ti zapisi
so razvrščeni po datumu in času ter za predvajanje vseh datotek, ki so starejše od 90 dni, sistem
samodejno odstrani.
Za dostop do vsebine statističnih podatkov vsako izvajanje, kliknite pravico, da po lastni izbiri.
Statističnih podatkov na zaslonu, izberite statističnih podatkov za različne zvarové, z uporabo
gumbov na desni in levi sviloprejke.

Uporaba sistema pri predvajanju
Takojšnje predvajanje, pritisnite gumbe dol na isti čas, ki mora biti izhodni in pravico.

Posodobitev sistema
Če želite posodobiti sistem izvede te korake:
1. Pripojíme USB tipkovnico in miško USB na trenažéru.
2. Smo držite pritisnjeno tipko SHIFT, ko smo prešli na trenažér in začetek okno
Windows prikaže. To bo ne izvaja namizja Windows trenažér in ploskve.
3. Vstavite USB spomin ključ v komori ali pripojíme DVD na mesto, kjer so shranjeni
posodobitve.\u000aSistem je samodejno posodobi.\u000a
4. Uživajte DVD in USB spomin zakleniti in vypneme sistema.
5. Odpojíme tipkovnico in miško.

Pomembno opozorilo
Če želite uporabiti trenažér WeldTrainer z drug monitor ne dobavljajo monitor, sledite tem
korakom:
1. Prepričajte se, da nov zaslon z resolucijo 1024 x 768 prikazne slike. Preverite
navodila, kako te podatke je nadzornik.
2. USB tipkovnico in miško USB priključite na USB priključki na zadnji strani na
trenažéra.
3. Ko zaženete z trenažéra čakati na zaslonu z glavnim menijem, ki je simulacijo na
zaslonu, in pritisnite ALT + TAB na tipkovnici za dostop do namizja Windows.
4. Pojdi na Start meni strojne in zvoka-zaslon zagonski meni-strojna oprema in zvokpogled) v zgornjem delu zaslona na levi kliknite Prilagajanje úpraviť ločljivost.
5. Nastavite ločljivost 1024 x 768 in v več zaslonov (več pogledov) izberite podvajajo
te prikaže (razmnoževanje teh mnenj). Kasneje, odsúhlaste spremembe.
6. Preverite, ali je na tej točki, slika je prikazana pravilno, očala in tudi za nov zaslon.
7. Znova zaženite sistem.

