
Första gången man ska programmera 
en masternyckel: Slå in koden: 1234

Tryck pil ner till displayen visar
SYSTEM

Håll inne fyrkanten och 1 för att 
komma till programeringsläge.

Om man har flera pumpar så tryck in 
enhetens namn, om man inte vill ha 
namn tryck enter

Om man vill använda registrerings-
nummer tryck pil höger till 
”ENABLED” om inte ”DISABLED”

Om man vill använda mätarställning 
tryck pil höger till ”ENABLED” om inte 
”DISABLED”

Tid i sekunder innan pumpen stannar 
om inget bränsle har pumpats.

Tid i sekunder innan pumpen stannar 
när tankningen är färdig.

Finns det en skrivare ansluten
YES / NO

Är pumpen kopplad till en PC
YES / NO

Välj
LITER / GALLON

Ändra decimalerna på volymen
1 eller 2

Pumpen kan anslutas till en nivåvakt 
OCIO som kan varna eller stänga av 
pumpen.

Vill du använda nycklar
YES = använda nycklar
NO = endast pin kod

Displayen visar Masterkoden för pum-
pen. Bör ändras till en egen kod.

Lägg emot den röda masternyckeln 
för att registrera den, tryck inte hårt.

MC systemet går tillbaka till system

MC systemet är klart att använda gå 
till guiden lägg till användare.

CUBE MC Master system programvara
System setup guide

Tryck på denna knapp

Pil upp eller ner

Pil höger eller vänster

Tryck på två knappar 
samtidigt

Öppnar en annan meny

Lägg på den röda 
masternyckeln



Lägg på den röda
huvudnyckeln eller
använd masterkoden
och pila ner till USER

Välj
USER ADD

Knappa in användar-
namnet för att identifiera 
användaren

Skall användaren ha en 
pinkod
YES / NO

Knappa in en 4-siffrig 
pinkod för användaren

Använder du en elektro-
nisk nyckel YES / NO
Pila höger till YES / NO

Använd en elektronisk 
nyckel på läsaren.

Du kan välja om du vill 
autonumrering på använ-
daren eller välja själv, det 
vanligaste är att använda 
autonummer.

Bekräftelse av användar- 
detaljerna i displayen 
innan den går tillbaka till 
USER ADD

Lägg emot den röda
huvudnyckeln eller
använd masterkoden
och pila ner till USER

Pila ner till 
USER VIEW

Pil ner till USERNAME
pil höger för att visa
detaljer per användare

Lägg på den röda
huvudnyckeln eller
använd masterkoden
och pila ner till USER

Pila ner till 
USER DELETE

Knappa in användarnum-
ret på den användaren du 
vill ta bort, detta kan hittas 
på VIEW USER

Detaljerna på användaren 
visas i displayen med frå-
gan om den ska tas bort

Hur att ta bort en användareHur att visa en användare

MC Management system
Användarguide

Uppläggning av ny användare

Tryck på denna knapp

Pil upp eller ner

Pil höger eller vänster

Lägg på användarnyckeln

Lägg på masternyckeln

Vänta

Öppnar en annan meny



MC Management System Software
Data överföring

Lägg på den röda master-
nyckeln, displayen visar 
DATA TRANSFER

När man lägger på nycklarna
tryck inte för hårt eftersom det skadar nyckeln

Om den röda master-
nyckeln är UNKNOWN gå 
till SETUP-guiden för att 
konfigurera nyckeln

DATA TRANSFER kan 
ta några sekunder, men 
håll nyckeln på plats till 
displayen säger OK, om 
det står FAILED så gör om 
proceduren.

Om man inte har 
tömt master-
nyckeln och för-
söker läsa av igen 
så säger displayen 
FULL SYSTEM 
KEY. Om man inte 
vill tömma nyckeln 
på PC så får man 
frågan om man vill 
köra över befintlig 
data i nyckeln, 
men all information 
försvinner

Om dataöverföringen 
misslyckas och det står 
FAILED i displayen så gör 
om proceduren.

Nu har all data förts över 
och minnet i pumpen är 
tömt.

Tryck på denna knapp

Pil upp eller ner

Pil höger eller vänster

Lägg på användarnyckeln

Lägg på masternyckeln

Vänta



MC Management System Software
System options guide

Lägg på den röda mas-
ternyckeln eller knappa in 
masterkoden och pila ner 
till SYSTEM

Hur man hittar serienumret

Pila ner till SYSTEM 
SERIAL NUMBER visas i 
displayen

Notera serienumret, det 
behövs vid anslutning till 
PC

Programmera datum och tid

Lägg på den röda mas-
ternyckeln eller knappa in 
masterkoden och pila ner 
till SYSTEM

Pila ner till DATE / TIME 
visas i displayen

Knappa in datum i det 
formatet som visas i 
displayen

Knappa in tiden i det 
formatet som visas i 
displayen

När datum och tid är satt 
måste man gå tillbaka till 
huvudmenyn, 
tryck CANCEL två gånger.

Kontrollera om nyckeln är programmerad till MC pumpen

Lägg på den röda masternyckeln 
eller knappa in masterkoden 
och tryck pil ner till CHECK KEY 
visas i displayen

Genom att lägga på 
användarnyckeln så visas 
detaljerna i displayen.

Genom att lägga på den 
röda masternyckeln så 
bekräftas det att master-
nyckeln är rätt registrerad

Om användarnyckeln inte 
är aktiverad så visas UNK-
NOWN USER KEY
i displayen

Om den röda masternyck-
eln inte är aktiverad så 
visas i displayen
UNKNOWN SYSTEM KEY

Tryck på denna knapp

Pil upp eller ner

Pil höger eller vänster

Lägg på användarnyckeln

Lägg på masternyckeln

Vänta


