
Màn hình đo.

Cài đặt.

Quản lí tập tin
xem lại thông tin
số liệu mẫu đo.

Cài đặt ngôn ngữ, 
ngày giờ, đầu đo.

Tắt nguồn.

Thông tin.

Sau khi khởi động, tất cả các chức năng sẽ được hiển thị
ngay trên màn hình giao diện chính. 
Các chức năng bao gồm:

Nhấn Power ON/OFF để khởi động.

EQUOTIP 540 LEEB D

Để lắp đặt Nguồn Pin mới cho máy 
chỉ cần mở vít khóa và thay.

Yêu cầu lần sạc đầu cho Pin: 8h.

Kết nối đầu đo

Lắp đặt Pin

Snap-in connectors 1: 
dành cho đầu đo LEEB

Snap-in connectors 2: 
dành cho đầu đo UCI

Hộp đựng Màn hình cảm ứng Pin Dây nguồn Cáp kết nối USB

Bao vải Đầu đo Leeb D Cáp kết nối đầu đo Test block A-B
Chổi clean

Màn hình đo:

Settings: direct shortcut to 

settings menu.  

Save: Store measurement data.

Delete: Delete the last measurement.

Redo: Restart the measurement series 

or a single measurement.
Measurement Scale: 
Lựa chọn thang đo chính (primeira), 

Material:  
Impact Direction: Lựa chọn 

HL
+ID

Soft Key – Chuyển đổi trong và ngoài chế độ toàn màn

Trở về màn hình trước.

hình, hoặc bật tắt màn hình thao tác sang văn bản pdf
 được xem trước đó.

hướng đo theo yêu cầu thực.
Leeb only, mặc định là tự động)

Lựa chọn nhóm lĩnh vực cần 
đo theo yêu cầu.

thang đo chuyển đổi (second)

Được chia thành ba màn hình hiển thị, 
có thể lựa chọn chế độ hiển thị cho 
mỗi màn hình bằng cách nhấn vào vị 
trí ô lựa chọn trên góc phải.

Các lựa chọn chế độ hiển thị màn hình 
gồm:
Ÿ Signal view
Ÿ Statistic view
Ÿ Table view
Ÿ Conversion view
Ÿ Bar view
Ÿ Profile view
Ÿ Info
Ÿ User’s view
Ÿ Single record view
Ÿ Sample ID’s 
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