Timer S0041030
handleiding

A

B

D

A

tijd

B

bediening

C

temperatuur (temp)

C

E

D demontageschroef 1
E

demontageschroef 2

Bij het opkomen van de spanning zal de timer steeds de ingestelde waarden
tonen.
In het vakje tijd A verschijnt de duurtijd van een sessie.
In het temp. vakje C verschijnt de te behalen temperatuur.

Starten/Stoppen van een sessie
Om een sessie te starten of te stoppen druk je op de volgende toets B .
Start/Stop

Eens een sessie gestart is, verschijnt in het tijdvakje A de resterende tijd in
minuten. Het puntje van de tijd zal nu ook knipperen.
Sessie gestart
knippert
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In het vakje temperatuur C is de gemeten temperatuur in graden celcius te
zien. Als de kabine opwarmt zal het puntje oplichten. Indien de ingestelde temperatuur bereikt is, zal de verwarming afgeschakelen. Ook het puntje zal uitgaan. De verwarming schakelt terug aan als de temperatuur 2 graden onder
de ingestelde waarde komt. Zo wordt de kabine op temperatuur gehouden.
Voorbeeld: ingestelde temperatuur = 36°C
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Kijken naar de instellingen tijdens een sessie.
Als u wil kijken naar de instelling, en de sessie niet wil onderbreken, kan u dat
doen door op respectievelijk de linkse en rechtse toets te drukken om de ingestelde tijd en temp. te kontroleren.

Instelling Temp.

Toon Tijd

Openen van de kabine.
De kabine kan enkel geopend worden in stop-toestand. Nu kan je dmv de bovenste toets de koepel van de tfm-kabine openen, en terug sluiten dmv de
onderste toets.

Kabine openen
Kabine sluiten
Instellingen
Om in instellingen te komen druk je de start toets gedurende 5 seconden in.

5 sec. indrukken

Op het display verschijnt nu de laatst opgeslagen instelling. Druk op verhogen
of verlagen om de instelling te wijzigen.

Verhogen Tijd

Verlagen Tijd
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Druk op omschakelen om de andere grootheid in te stellen.

Omschakeling naar Temp.

Omschakeling naar Tijd.

De timer zal de instellingen verlaten als er gedurende 5 seconden geen toets
ingedrukt wordt. De wijzigingen zijn nu automatisch opgeslagen.
Slaapmode
Indien een toestel gedurende een periode van 5 minuten niet wordt gebruikt,
zal de timer in slaapmode vallen. In slaapmode zal de timer alle aanduidingen
doven, en enkel het puntje van de tijd zal per seconde even oplichten.

flash per sec.

Om de timer te ontwaken druk gewoon op een willekeurige toets, waarna de
timer weer volledig operationeel is. In slaapmode zal de timer een veiligheidsrelais afschakelen en de levensduur van de aanduidingen gevoelig verhogen.
Service
Ondanks onze beste zorgen, kan het gebeuren dat de timer ‘vastloopt’. Trek in
dit geval de stekker gedurende een 10 seconden uit het stopkontakt, en steek
hem daarna terug in. Hierna nog problemen?

Neem dan kontakt op met :
Soft-Tronics
I.Z. “De Waerde” 1032
B-3520 Zonhoven
tel. 0032 11 819 298
fax 0032 11 819 299
info@softtronics.be
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