
10L-1.0 LOC BEDRIJFSUREN
In dit menu heeft u de mogelijkheid om gereden bedrijfsuren per locomotief te bekijken. Raptor
administreert alleen de werkelijk gereden tijd dat een locomotief onderweg is. Als een loc stil- of zelfs
buiten dienst staat, wordt geen tijd bijgeteld. Hiermee heeft u de mogelijkheid om bijvoorbeeld een
onderhoudsschema in te stellen, afgezien van het feit dat het gewoon leuk is om te weten hoeveel een
loc reeds “achter de kiezen heeft”.

U kiest dit menu door in het hoofdmenu de draaiknop te draaien tot het Lok->BEDRIJFSUREN menu
in hoofdletters op de display verschijnt, en daarna op de drukknop te drukken.

In de display ziet U aan de linkerzijde de locomotieven die door u zijn geregistreerd in Raptor, terwijl
aan de rechterzijde het aantal gereden bedrijfsuren staat. 

Wanneer u een bedrijfsurentijd weer vanaf nul wilt laten beginnen, kiest u de loc door te draaien aan
de draaiknop, u drukt op de Chg toets bij de loc-aanduiding waarvan de bedrijfsurentijd op nul gesteld
moet worden. De cursor knippert op de bedrijfsurentijd om dit te wijzigen type '0' in het veld. U
bevestigt deze invoer door de drukknop in te drukken of via de OK toets. Wanneer meerdere tijden op
nul gesteld moeten worden herhaalt u bovenstaande handelingen.

Wanneer alle wijzigingen zijn ingevoerd verlaat u dit menu door op de OK toets of de drukknop te
drukken.

Let op:
Het verstrijken van bedrijfsurentijden gaat doorgaans in een veel langzamer tempo dan U van Uw
horloge gewend bent. Dat komt omdat de locomotief niet voortdurend rijdt, zoals voor een rood sein,
waardoor het “loc horloge” (ook) even stilstaat. 

Belangrijk:
Wanneer u wijzigingen definitief wil bewaren of wil stoppen met de besturing en de
baanposities wil bewaren dient u de gegevens op te slaan in het menu Sys GEGEVENS
OPSLAAN.
Het opslaan van gegevens moet gebeuren voor Raptor wordt uitgeschakeld zoals beschreven
in het betreffende hoofdstuk.
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