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Siga os passos de 1 a 12 para realizar um teste de freio Simret com facilidade 
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Ligue o Simret pressionando R, o visor vai passar por uma verificação 
interna e você verá Simret Ready com hora e data. 	  
Posicione o Simret no piso da cabine do veículo.  O Simret 
deve ser posicionado com o seta HSE apontando na direção da 
Viagem. 	  
Amarre o footpad no pedal do freio e o conecte ao acoplamento de ar do  
Simret  localizado ao lado do parafuso de ajuste. 
	  
Pressione S. O visor mostrará a inclinação do solo.  Quando o nível do solo 
estiver em desnível,  ajustar girando o parafuso de ajuste com o top amarelo  
até atingir o nível. Se o teste for em uma ladeira a inclinação do solo deverá 
ser definida. 
	  
Pressione A. Agora você poderá digitar a ID ( identificação de até 32 IDs podem  
ser armazenados ou baixar através de um PC). Pressione o botão P primeiro e 
você poderá usar os botões S & P para navegar através de sua lista.  Uma vez   
Identificado a ID correta, pressione A. 
	  
Agora você pode digitar uma ID do operador, (até 32 IDs podem ser armazenados) 
Pressione o botão P para navegar através de sua lista.  Uma vez identificado o 
operador correto, pressione A. 
 
Agora você poderá definir a área de teste.  O visor deverá mostrar agora  
AREA UNSPECIEFED ( TIPO DE PISO – Asfalto, terra etc). Pressione S para 
alterar a descrição que é relativo a sua área de teste.  Se deixar em branco no 
momento da impressão nenhuma referência será vista em  área de teste. Pressione A. 
 
O visor mostrará agora: armado para Teste # com velocidade = 0 Kmph na linha  
inferior do visor. Verifique a existência de segurança  na área de teste e começe a  
acelerar o veículo a uma velocidade constante de pelo menos, 15 kmph ou acima. 
 
Aplique os freios totalmente até parar o veículo. O visor mostrará Calculating. Don’t 
Move Yet ( Calculando, não se movimente ainda). Mantenha o pé no pedal de freio 
até o resultado aparecer na tela. 

10.  Uma vez que o resultado aparecer na tela o veículo poderá ser movido e o  
        Simret poderá ser retirado do veículo. 	  
11. Com o resultado na tela, pressione P para impressão. Alternativamente para 
     rearmar rapidamente, pressione A e vá para a etapa 7. 
	  
12. Uma vez que terminada a impressão a tela mostrará Print Graph ? Pressione P se você  
       quer  imprimir o gráfico ou R para voltar ao Simret Ready ( Simret Pronto ). 

Imprimindo Resultados Guardados 
O Simret armazenará 50 testes na sua memória. Para imprimir os resultados armazenados,  
com o Simret Ready aperte a tecla P. A tela mostrará Print Test # (teste de impressão #). Para 
escolher qual teste, Pressione e segure S e mostrará o o último teste efetuado. Pressione S 
uma vez para diminuir o número de teste. Uma vez que o teste esteja visível, apertar tecla P.  
Isto irá  imprimir um único teste.  Alternativamente pressionando A, vai imprimir todos os  
testes armazenados com o número indicado do último teste.	  
Deletando Testes 
Com o display mostrando Simret Ready (Pronto) pressione a tecla R. O display mostrará 
tensão da bateria e memória usada. Com o dedo ainda em R pressione A e solte as 
teclas. O display mostrará próximo teste é # . Pressione S para diminuir o número de testes,  
Este excluirá os testes. Pressionando e segurando S irá reverter os testes. 
Depois de ter diminuído oa testes pressione A, em seguida, pressione R três vezes, este  
Reverterá para Simret Pronto.	  
Ajustando o Contraste 
Desligue o Simret pressionando as teclas S e P em conjunto. Ligue o Simret pressionando 
e segurando a tecla R durante 5 segundos.  A tela mostrará S e P para ajustar  e  tecla A para 
ajustar, o contraste e o retorno ao Simret Simret Ready ( Pronto ) 	  
Ajustando o Relógio 
Com a tela mostrando Simret Ready pressione e mantenha R o display mostrará (voltagem) 
Battery Voltage &  Memory Used, mantendo pressionado R pressione S e solte ambas. Se o  
display  pedir uma senha escreva  S,A,P.  Agora você estará no Modo Edição Editing  Mode. 
Pressione S repeatidamente até mostrar Adjust Clock. Pressione A (os minutos vão piscar) e 
pressione S e P para ajustar os minutos. Pressione A novamente para Horas e siga o mesmo  
procedimento. Pressione A para aceitar e R para retornar para Simret Ready. 
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