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1. Inleiding
Dit is de handleiding voor het scherm van het brandstofverbruik systeem. Oechies Elektrotechniek
levert dit systeem in twee verschillende varianten, namelijk: een uitvoering met een enkele motor en
een uitvoering voor twee motoren. In hoofdstuk 2 vind u de uitleg voor de hoofdpagina van de
enkele uitvoering. In hoofdstuk 3 vind u de uitleg over de hoofdpagina van de dubbele uitvoering. De
rest van de hoofdstukken zijn universeel.
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2. Hoofdpagina één motor uitvoering

Dit is de hoofdpagina van het brandstofverbruik systeem.
Op deze pagina word “het totale verbruik in liters per uur” weergegeven. Dit is het
actuele verbruik van de motor.
Met de knop AAN onder “reis telling” zet u de reisteller aan. (5 seconden vast
houden zie ter controle de tekst “AAN” verschijnen achter “reistelling”)
Met de knop UIT onder “reis telling” zet u de reisteller uit. (5 seconden vast houden
zie ter controle de tekst “UIT” verschijnen achter “reistelling”)
Met de knop Nieuw onder “reis telling” (5 seconden vasthouden) reset u de huidige
reis teller en wordt er begonnen met een nieuwe reis. (zie verdere uitleg hoofdstuk 9
reistelling).
Verder word het totaal van de dag, week, maand, en jaar aan de rechterkant van het
scherm weergegeven. Ook het totaal verbruikte liters van de actuele reis word
weergegeven.
Op elke pagina kan het scherm gedimd worden, links en rechts bovenin het scherm.
Met deze knop kan het scherm minder fel gezet worden.
Met deze knop kan het scherm feller gezet worden.
Met deze knop word de “METER PAGINA” zichtbaar. Op die pagina word het
brandstofverbruik weergegeven doormiddel van een brandstofmeter.
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3. Hoofdpagina twee motoren uitvoering

Dit is de hoofdpagina van het brandstofverbruik systeem.
Op deze pagina is het actuele verbruik van beide motoren te zien.
Met deze knop word de “METER PAGINA BB” zichtbaar. Op die pagina word
het brandstofverbruik weergegeven doormiddel van een brandstofmeter.
Met deze knop word de “HOOFD PAGINA BB” zichtbaar (zie volgende
bladzijde).

Met deze knop word de “METER PAGINA SB” zichtbaar. Op die pagina word
het brandstofverbruik weergegeven doormiddel van een brandstofmeter.
Met deze knop word de “HOOFD PAGINA SB” zichtbaar (zie volgende
bladzijde).
Op elke pagina kan het scherm gedimd worden, links en rechts bovenin het scherm.
Met deze knop kan het scherm minder fel gezet worden.
Met deze knop kan het scherm feller gezet worden.
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Dit is de hoofdpagina van het brandstofverbruik systeem BB zijde.
Aangezien de hoofdpagina voor de BB zijde hetzelfde is als van de SB zijde word alleen
de hoofdpagina van de BB zijde uitgelegd.
Op deze pagina word “het totale verbruik in liters per uur” weergegeven. Dit is het
actuele verbruik van de motor.
Met de knop AAN onder “reis telling” zet u de reistelling aan. (5 seconden vast
houden zie ter controle de tekst “AAN” verschijnen achter “reistelling”)
Met de knop UIT onder “reis telling” zet u de reistelling uit. (5 seconden vast houden
zie ter controle de tekst “UIT” verschijnen achter “reistelling”)
Met de knop Nieuw onder “reis telling” (5 seconden vasthouden) reset u de huidige
reis teller en wordt er begonnen met een nieuwe reis. (zie verdere uitleg hoofdstuk 10
reistelling). Wanneer de “reis telling” word gestart start de telling voor de motor aan de
BB zijde en voor de motor aan de SB zijde.
Verder word het totaal van de dag, week, maand, en jaar aan de rechterkant van het
scherm weergegeven. Ook het totaal verbruikte liters van de actuele reis word
weergegeven.
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4. Pagina dag verbruik

Dit is de pagina van het dag verbruik.
Door in het op het scherm op de knop “DAG PAGINA” te drukken word deze pagina
weergegeven.
Op deze pagina ziet u de dag verbruiken van de afgelopen 8 dagen.
In de eerste kolom ziet u de tekst dag en daarachter ziet u de datum
Voorbeeld:
0311, dit is 3 november, met daarachter het verbruik in liters op de betreffende dag.
Na 8 dagen valt de eerste waarde weg en komt de nieuwe waarde weer in de lijst te
staan met de datum erbij.
Deze pagina is ook aanwezig bij motor 2 en motor totaal.
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5. Pagina week verbruik

Dit is de pagina van het week verbruik.
Door in het op het scherm op de knop “WEEK PAGINA” te drukken word deze pagina
weergegeven.
Op deze pagina ziet u de week verbruiken voor motor 1.
In de eerste kolom ziet u de tekst week en daarachter ziet u de datum van de eerste dag
van die week.
Voorbeeld:
0311 dit is 3 november, met daarachter het verbruik in liters op de betreffende week.
Na 8 weken valt de eerste waarde weg en komt de nieuwe waarde weer in de lijst te
staan met de datum erbij.
Deze pagina is ook aanwezig bij motor 2 en motor totaal.
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6. Pagina maand verbruik

Dit is de pagina van het maand verbruik.
Door in het op het scherm op de knop “MAAND PAGINA” te drukken word deze pagina
weergegeven.
Op deze pagina ziet u de maand verbruiken voor motor 1.
In de eerste kolom ziet u de tekst maand en daarachter ziet u het maand nummer en
jaar nummer.
Voorbeeld:
0116 is: november 2016, met daarachter het verbruik in liters in de betreffende maand.
Na 8 maanden valt de eerste waarde weg en komt de nieuwe waarde weer in de lijst te
staan met de maand / jaar erbij.
Deze pagina is ook aanwezig bij motor 2 en motor totaal.
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7. Pagina jaar verbruik

Dit is de pagina van het jaar verbruik.
Door in het op het scherm op de knop “JAAR PAGINA” te drukken word deze pagina
weergegeven.
Op deze pagina ziet u de jaar verbruiken voor motor 1.
In de eerste kolom ziet u de tekst jaar en daarachter ziet u het jaar nummer.
Voorbeeld:
16 is: 2016, met daarachter het verbruik in liters in het betreffende jaar.
Na 8 jaar valt de eerste waarde weg en komt de nieuwe waarde weer in de lijst te staan
met het jaartal erbij.
Deze pagina is ook aanwezig bij motor 2 en motor totaal.
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8. Pagina reis verbruik

Dit is de pagina van het reis verbruik.
Door in het op het scherm op de knop “REIS PAGINA” te drukken word deze pagina
weergegeven.
Op deze pagina ziet u de reis verbruiken voor motor 1.
In de eerste kolom ziet u de tekst reis en daarachter kan de reis bestemming /
omschrijving ingevuld worden. Daarachter staat het verbruik in liters voor de betreffende
reis.
Na 8 reizen valt de eerste waarde weg en komt de nieuwe waarde weer in de lijst te
staan met de tekst erbij.
Deze pagina is ook aanwezig bij motor 2 en motor totaal. Teksten die ingevuld worden
bij motor 1 worden automatisch overgenomen bij motor 2 en motor totaal.
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9. Reisregistratie
Druk op het vlakje naast het reisnummer(de vorige bladzijde het blauw gestippelde
vierkantje).
Er verschijnt nu een ‘toetsenbord’ op het scherm.

Typ de tekst in en bevestig deze met enter.
Met:
-

Esc of met het kruisje rechtsboven: gaat het ‘toetsenbord’ weer weg;
Clear: wist alle tekst van de geselecteerde reis;
Back: wist het laatste teken van de geselecteerde reis;
Caps: om hoofdletters te maken;
Ent: om de tekst te bevestigen. Het ‘toetsenbord’ gaat dan ook weg.

Bij het aanmaken van een nieuwe reis zal de reistekst mee schuiven in de lijst
en bij de aantal liters waar deze bij hoort.

Pagina 12 van 12

