Vortex
VOS-21042
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De vortex mag alleen gebruikt worden door (of onder toezicht
van) gekwalificeerd personeel
Draag bij het gebruik van de vortex ALTIJD een veiligheidsbril,
beschermende handschoenen en overige beschermende
kleding, afgestemd op de gebruikte stoffen
Kijk uit met elektra en vloeistoffen: plaats de vortex zo ver
mogelijk bij stroompunten vandaan
Plaats de vortex op een zuiver horizontale en stabiele ondergrond. Het blad dient van een glad materiaal te zijn zodat de
zuignap voetjes zich vast kunnen zetten

Bediening
De VOS-21042 vortex kent 2 bedieningsmodi: Touch en Continuous.
De ‘Touch’ modus zal reageren op druk die gezet wordt op de zwarte
schijf, bijvoorbeeld wanneer er een reageerbuis in gedrukt wordt, de
‘continuous’ modus draait permanent, desgewenst gedurende een
vooraf ingestelde tijd.
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3-standen schakelaar
Instelknop
Run/Stop
Ingesteld toerental
Ingestelde tijd
LED’s
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Touch modus
Druk de 3-standen schakelaar naar rechts. De rechter LED zal gaan
branden.
In de display bij 4 verschijnt het toerental waarop de vortex zal gaan
werken. Als u dit toerental wilt aanpassen, druk dan op de instelknop 2.
Het toerental knippert. Draai aan de knop om het gewenste toerental in
te stellen (400 - 3.000tmp). Als het gewenste toerental staat aangegeven
zal deze na 5 seconden worden overgenomen.
Druk de reageerbuis met lichte druk op de zwarte houder.

Continuous mode
Druk de 3-standen schakelaar naar links. De linker LED zal gaan branden. In de display bij 4 verschijnt het toerental waarop de vortex zal
gaan werken. In de display bij 5 verschijnt ‘Cont’ (Continuous, hiermee
wordt aangegeven dat de vortex niet automatisch zal stoppen).
Als u het toerental wilt aanpassen, druk dan op de instelknop 2. Het
toerental knippert. Draai aan de knop om het gewenste toerental in te
stellen (400 - 3.000tmp). Als het gewenste toerental staat aangegeven
zal deze na 5 seconden worden overgenomen.
Als u een draaitijd wilt instellen, druk dan nadat u het toerental op de
gewenste waarde hebt gezet nogmaals op instelknop 2. ‘Cont’ zal nu
knipperen, druk meteen nogmaals op instelknop 2 en een eerder ingestelde tijd zal verschijnen. De eerste keer zal dit 00:00 zijn: 0 uur en 0
minuten. Draai aan de instelknop om de gewenste tijd in beeld te krijgen
(minimaal 1 minuut, maximaal 99 uur en 59 minuten) en wacht 5 seconden. De tijd staat dan ingesteld. De ingestelde tijd op de foto op de linker
pagina is 0 uur en 10 minuten.
Zet nu de vortex in werking met de RUN/STOP knop (3). De vortex zal
gedurende de ingestelde tijd gaan draaien maar kan altijd onderbroken
worden door nogmaals op de RUN/STOP knop te drukken.
Om de tijdwaarde te omzeilen drukt u 3 x achtereen weer op instelknop
totdat de display waar ‘Cont’ aangeeft.
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