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RMI

Wizualna diagnostyka interfejsu RMI

Dioda LED LOW BATTERY/START
(NISKI POZIOM NAŁADOWANIA
BATERII/URUCHOMIENIE)

Dioda LED SIGNAL (SYGNAŁ)
Doskonały poziom
sygnału

Niski poziom naładowania
baterii

Dobry poziom
sygnału

Start/Stop sterowanie
funkcją M w trakcie
wykonywania
Niski poziom naładowania
baterii i start/stop
sterowanie funkcją M w
trakcie wykonywania

Słaby poziom
sygnału
wyłączony

wyłączony Bateria naładowana oraz
brak operacji start/stop
polecenia z kodem M w
trakcie wykonywania
Dioda LED stanu sondy

Brak sygnału
Praca w trybie
wyszukiwania
Zostało
wyszukane nowe
współpracujące
urządzenie z RMP

Dioda LED ERROR (BŁĄD)
wyłączony

Sonda została
wyzwolona

Sonda gotowa
do pomiarów

Błąd

Brak błędu
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