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Настройка на датчика:
Присъединява се пулта за настройка, след което се включва 
захранването на датчика. НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА по време на настройка
изходите да са включени към товарната верига.

Автоматична настройка:
Обекта, чието положение искаме да измерим се поставя на 
необходимото разстояние от датчика, в зоната на чувствителност
(от 450mm  до 10000mm).
С продължително натискане на бутон „P1“ на пулта (за повече от 2s.), се 
влиза в режим на автоматична настройка, бутона се задържа натиснат
до постоянно светване на светодиода „ПРОГ“. Датчикът измерва 
разстоянието до обекта и го запомня като първа гранична стойност P1.
Бутонът се отпуска, при което светодиода „ПРОГ“ премигва многократно. 
С това завършва настройката на P1 и светодиода изгасва. Датчика влиза
в работен режим и моде да се премине към настройка на втора гранична 
стойност P2 по същия начин. 
Когато първата гранична стойност е по-малка  от втората изходната 
характеристика на датчика е нарастваща. Това означава, че когато обекта е 
близо до датчика изходния сигнал клони към минималната стойност и обратно, 
когато обекта е на голямо разстояние в рамките на зоната на чувсвителност 
изходния сигнал клони към максимална стойност. И обратно когато първата 
гранична стойност е по-голяма от втората изходната характеристика на датчика 
е намаляща. Това означава, че когато обекта е близо до датчика изходния 
сигнал клони към максималната стойност и обратно, когато обекта е на голямо 
разстояние в рамките на зоната на чувсвителност изходния сигнал клони към 
минимална стойност. Когато обекта е на голямо разстояние извън зоната на 
чувствителност или няма ехо и изходната характеристика е нарастваща 
изходния аналогов сигнал става с максимална стойност 20mA / 10V, а когато е 
намаляща изходния аналогов сигнал става с минимална стойност 0mA / 0V.

Нулиране на текущите стойности:
При едновременно натискане на двата бутона P1 и P2 (за повече от 2s.)
се връщат крайните гранични стойности 450mm  и 10000mm, след което
се чака натискане на някой от бутоните, P1 за нарастваща и P2 за
намаляща изходна характеристика. Премигването на светодиода „ПРОГ“
индицира, че е завършила тази настройка и датчика влиза в работен 
режим. 

Индикация:
Светодиод ПРОГ - червен - свети при прогармиране на датчика.
Светодиод ЕХО - червен - примигва в работен режим, когато датчика
приеме отразен сигнал.
Светодиод ИЗХ - зелен - свети, когато изходната характеристика е 
намаляща.  
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