Handleiding
Circulatie waterbad

Gebruik:
•
•
•

VOS-25001

Druk op de SET knop (3)

VOS-25002

In beeld verschijnt ‘SP’ met daaronder de laatst
ingestelde waarde, in dit geval dus 60ºC.
De meest rechtse waarde knippert (de decimale
waarde). Stel de gewenste temperatuur in met de
knoppen 4, 5 en 6. Knop 6 wordt gebruikt om de
cursor 1 stap naar links te verplaatsen.
Druk nogmaals op SET als de waarde is ingegeven.
De maximalal instelbare temperatuur is 200ºC.

VOS-25003
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Vul het bad tot ongeveer 5 centimeter onder de bovenrand.
Het verwarmings- en circulatiesysteem moet geheel onder water staan.
Stop de stekker in een geaard stopcontact, 230V.
Schakel het apparaat in met de knop aan de achterzijde van de controle-unit
(I/0)

1.

Ingestelde temperatuur

2.

Gemeten temperatuur

3.

Knop voor instellen van temperatuur

4.

Waarde omlaag

5.

Waarde omhoog

6.

Verschuif cursor 1 positie naar links

7.

Stop cyclus

8.

Zet circulatiefunctie aan of uit

Van links naar rechts:
● Verwarmingssymbool: brandt continue
bij opwarming, knippert bij in stand houden temperatuur
● Koelsymbool heeft geen functie bij dit
model
● Ventilatorsymbool in beeld als de
ventilator draait

Zodra de machine ingeschakeld is begint het bad aan de
cyclus die er nog in stond van de laatst gedraaide run.
De circulatieventilator zal dus direct gaan draaien als
deze was ingeschakeld.
Dit belemmert de procedure van het instellen van de gewenste temperatuur niet.
De nieuwe waarde wordt direct overgenomen als de SET knop na het instellen
wordt ingedrukt.
Bepaal of u de circulatiefunctie wilt gebruiken door knop 8 in te drukken. In de
display wordt met het ventilatorsymbool aangegeven of deze draait of niet (meest
rechtse symbool bij 9).
Als de cyclus klaar is kunt u deze afbreken met toets 7 (STOP). De ventilator
valt stil en het verwarmingselement schakelt uit. De vloeistof in het bad zal nu
langzaam afkoelen.
Na gebruik kunt u de vloeistof makkelijk laten weglopen door een stukje slang
aan de kraan aan de linkerzijde van het bad te koppelen en de kraan open te
zetten.
WEES HIERBIJ VOORZICHTIG:
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