Ovládání termostatu Huber
Zapneme p ístroj hlavním vypína em (1) –naho e vzadu na hlav termostatu (poádn zatla it) a po káme asi 1 minutu.
2. Vodovodním kohoutkem pustíme chladicí vodu. P itom dbáme na to, aby odvodní
hadice vedla do odpadu a abychom nepost íkali lov ka, který pracuje naproti.
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Hlava termostatu zezadu
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Hlava termostatu zep edu
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Nastavíme pracovní teplotu:
o Stisk tla ítka SET (2).
o Na displeji(3) se zobrazí nastavená teplota (Setpoint).
o Otá ením erným kole kem (4) vpravo naho e na hlav termostatu nastavte
požadovanou teplotu. Otá ením ve sm ru hodinových ru i ek se nastavovaná teplota po desetinách stupn zv tšuje, otá ením v protism ru hodinových
ru i ek se nastavovaná teplota po desetinách stupn snižuje. erné kole ko
nema káme. Prost ednictvím tohoto mechanismu docílíme nastavení teploty
a poté už s erným kole kem neto íme.
o Zvolenou teplotu potvr te stiskem tla ítka SET (Stored).
o Pokud se automaticky nespustí cirkulace, je nutno ji uvést do chodu otá ením erného kole ka proti sm ru hodinových ru i ek. Až se šipka na displeji
objeví u možnosti On, stiskneme pro potvrzení tla ítko SET)
4. Vypnutí (nikdy ne vytažením ze zástr ky!):
o V pauze mezi prací: otá ením erným kole kem (Circulation OFF, tla ítko
op t nema káme. Pouze jím postupn max. 2x otá íme ve sm ru hodinových
ru i ek. Až se šipka objeví u možnosti Off, stiskneme tla ítko SET pro potvrzení).
o Po skon ení práce: hlavním vypína em naho e vzadu na hlav termostatu.
5. Vodovodním kohoutkem zastavíme chladicí vodu.
3.

Pohled na displej (aktuální teplota je zobrazena na
horním ádku displeje, nastavená teplota se zobrazuje na spodním ádku displeje).

Internal
24,2 °C
Process (aktuální teplota)
Setpoint (nastavená teplota) 25,2 °C

