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Snelstartkaart 
 

 
HET DISPLAY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Voor het invoeren van de pincode dienen de vier toetsen als cijfers, zoals hieronder aangegeven. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

HET PRINTEN 
 

 - Druk herhaald op de BLAUWE toets ( ) om de gewenste afdruk te selecteren:  

 DELIVERY TICKET (AFLEVERBON): “CURRENT VALUE” (HUIDIGE WAARDE) 

 JOURNEY TICKET (TEMPERATUURBON): “NUMERICAL TICKET” (NUMERIEK) of “GRAPHICAL TICKET” 
(GRAFISCH) 

 HISTORICAL TICKET (HISTORISCH OVERZICHT) 
 

 

 Het afdrukken begint vier seconden na het kiezen van de soort afdruk. 

 Om het afdrukken te annuleren, drukt u voor de wachttijd van 4 seconden op de RODE toets  . 

 Het afdrukken van de temperaturen hangt af van de printparameters die in het printmenu zijn ingesteld. 

 Scheur het papier pas af als de printer klaar is met afdrukken, om schade aan het mechanisme te 
voorkomen. 

 
 

VERVANGEN VAN DE PAPIERROL 
 
Als een gekleurde lijn te zien is op het papier, dan is het bijna op. Vervang dan de papierrol: 

 

  
 

1. Trek aan het klepje van  
de printermodule  
om het front te openen.  

 

2. Trek de printermodule voorzichtig 
naar voren. 

  

  
 

3. Plaats een nieuwe 
papierrol en druk op het 
printerfront om dat  
te sluiten. 

 

4. Schuif de printermodule 
voorzichtig weer in de recorder. 

 
TOEGANG TOT HET PRINTMENU 

 

Printmenu 

Onderdeel Functie 

1.1 Select compartment to print  
(Welk compartiment te printen) 

Instelling 

1.2 Time zone offset for printing  
(Tijdzoneverschil voor het afdrukken) 

Instelling 

1.3 Print report events  
(Rapport gebeurtenissen afdrukken) 

Afdrukken 

1.4 Print report parameters  
(Rapport parameters afdrukken) 

Afdrukken 

1.5 Historical ticket (Historisch overzicht) Instelling 

1.6 Delivery ticket setting (Instelling afleverbon) Instelling 

1.7 Print time period (Tijdsperiode van afdruk) Instelling 

1.8 Day start time (Starttijd van de dag) Instelling 

1.9 Day end time (Eindtijd van de dag) Instelling 
 

- Houd de BLAUWE toets ( ) 4 vier seconden lang ingedrukt om in het printmenu te komen. 
- Voor instellingen: 

1. Kies het gewenste item door op de BLAUWE ( ) of GELE toets ( ) te drukken. 

2. Kies het gewenste item door op de GROENE toets ( ) te drukken. 

3. Stel de benodigde parameter in met de BLAUWE ( ) of GELE ( ) toets. 

4. Druk op de GROENE toets ( ) om de instelling te bevestigen. 

5. Om af te sluiten drukt u op de RODE toets ( ) waardoor u terugkeert naar het beginscherm. 
 

- Om te printen: 

1. Kies het gewenste item door op de BLAUWE ( ) of GELE toets ( ) te drukken. 

2. Druk op de GROENE toets ( ) om te bevestigen dat u wilt afdrukken. 

 Het afdrukken begint twee seconden na de bevestiging. 
 

T1   T2   T3   T4   T5   T6 
Temperatuuringangen 

Alarm geactiveerd 

Roterende 
weergave  
T°-ingangen met 
sensornaam 

Status van digitale ingangen : 
 

Deur   
Ontdooien 
aan/uit  

Koeling  
 

Menu:  
menukeuzes zijn bereikbaar via  
de bijbehorende toets  

Toetsenbord 

Day, datum en tijd 

1         2         3        4 
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EEN ALARM ACTIVEREN 
 

1. Druk twee keer op de GELE toets ( ). 

2. Kies het betreffende compartiment door op de BLAUWE ( ) of GELE toets ( ) te drukken. 

3. Druk op de GROENE toets ( ) om te bevestigen. 

4. Kies de betreffende alarmgroep (1, 2, 3 of 4) door op de BLAUWE ( ) of GELE toets ( ) te drukken. 

5. Bevestig met "Accept" (instel.) of "Edit" (wijzig) (de GROENE toets ). 

6. Stoppen gaat met de GROENE toets ( ) 
 

Opmerking: Als er een alarm is, stopt het geluidssignaal na indrukken van de GELE toets ( ). De betreffende 

ingang knippert tot de alarmconditie voorbij is. 
 

 Indien compartiment- en alarmen aangevraagd op het toetsenbord, neemt u contact op met uw Service 

Center voor specifieke configuratie. 
 
 

GEBRUIKERSINSTELLINGEN 
 

Lijst gebruikersinstellingen 

3.1 Time zone offset (Tijdzoneverschil) UTC ± h:min 

3.4 Summer / winter time  
(Zomer-/wintertijd) 

ON / OFF 

3.5 Select language (Taal kiezen) Instelling 

3.6 Set display contrast  
(Displaycontrast instellen) 

Instelling 

3.1 Set display backlight  
(Displayverlichting instellen)  

Instelling 

3.8 Set buzzer volume  
(Zoemervolume instellen) 

Instelling 

3.9 Set buzzer frequency  
(Zoemerfrequentie instellen) 

Instelling 

3.10 Set buzzer on-time  
(Zoemerduur instellen) 

Instelling 

Display Software version + date + time  
(Versie en datum/tijd van displaysoftware) 

CTD DC600 X.XX.X© MM/DD/YY 

 

1. Druk op de GROENE toets ( ) om in de lijst met gebruikersinstellingen te komen. 

2. Kies het gewenste item door op de BLAUWE ( ) of GELE toets ( ) te drukken. 

3. Kies het gewenste item door op de GROENE toets ( ) te drukken. 

4. Stel de benodigde parameter in met de BLAUWE ( ) of GELE ( ) toets. 

5. Druk op de GROENE toets ( ) om de instelling te bevestigen. 

6. Druk nogmaals op de GROENE toets ( ) om terug te keren naar het beginscherm. 
 

 
 

STATUSDISPLAY 
 

- Druk op de RODE toets ( ). De display schakelt om tussen volledige informatie en een grotere weergave van  
de actuele temperaturen. 

T1   T2   T3   T4   T5   T6 

 
 

 
 
 
 

DATACOLD 600 recorders zijn getest om te voldoen aan de Europese norm EN12830, richtlijnen 92/1/EU; 93/43/EU en goedkeuring  
‘E’-merkteken volgens richtlijn 95/54/CE. 


