
Airmaster BLC 500-D

Digitaalinen näyttö ja säätönapit

Verkkoliitin ja sulake

On/ off tai Päälle/ Pois nappi

Digitaalinen näyttö ja säätönapit

Nuoli eteenpäin. Lisää

Set, valikko

Nuoli taaksepäin, vähennä

Normaali käyttö
Käytä napit (nuolet) eteenpäin ja taaksepäin säätäkseen 
otsonintuotto toivotulle tasolle, arvo 0-100 %. Ajastin on pois 
päältä, mikä on oletusasennus.

Valikko

Paina set ja olet valikossa. Paina toinen kerta set, teksti alkaa 
vilkkua. Selaa painamalla nuoli eteenpäin kunnes saavut 
toivotulle toiminnolle. Paina set niin valitset toiminnon. Voit 
aina poistua valikosta pitämällä set nappia painettuna. 

Ajastin

Paina etenpäin, "Set timer" lukee näytöllä. Paina set ja teksti 
vilkkuu, säädä toivottu aika eteenpäin/ taaksepäin, esimerkiksi
15 min on 00:15. Paina set valitseasi aikaa, vilkkuminen 
loppuu.Pidä set painettuna aloittaessa ajastin ja poistua 
valikosta.



Ajastin pois päältä (oletusasennus)

Ajastimen säätö tietylle toimintoajalle

Otsonointilaite työskentelee toivottu aikaa ja sulkee itsensä. 
Paina etenpäin, "Set timer" lukee näytöllä. Paina "set" ja teksti
vilkkuu, säädä toivottu aika eteenpäin/ taaksepäin, esimerkiksi
15 min on 00:15. Paina "set" valitseasi aikaa, vilkkuminen 
loppuu.Paina jatkuvasti set aloittaessa ajastin ja poistua 
valikosta.Kun ohjelmoitu aika on loppu, "TimedOut" lukee 
näytöllä. Paina nuoli eteenpäin ja taaksepäin samanaikaisesti, 
niin ajastin käynnistyy uudelleen.

Kun säädät ajastin, toimi samalla tavalla miten on kuvattu "Ajastimen 
säätö tietylle toimintoajalle

Aikaväli-ajastin

Laite vaihtaa kahden toiminnon välillä: laite on päällä ja laite 
on suljettuna tietyn aikavälii: Säädä ensin käyttöaika, "Step 
on". Paina nuoli eteenpäin, säädä pois päältä aika, "Step off".

Vuorokausi-ajastin
Airmaster työskentelee ohjelmoitujen aikojen mukaan, säädä 
kello ensin!

Säädä käynnistysaika 1, ”Step on 1”. Paina nuoli eteenpäin, säädä 



sulkeutumisaika 1, ”Step off 1”.

Säädä käynnistysaika 2, ”Step on 2”. Paina nuoli eteenpäin, säädä 
sulkeutumisaika 2, ”Step off 2”.

Säädä käynnistysaika 3, ”Step on 3”. Paina nuoli eteenpäin, säädä 
sulkeutumisaika 3, ”Step off 3”.

Jos yksi tila (esim 3.) jätetään tyhjäksi 00:00, niin tila ei ole 
aktiivinen.

Kello

Tässä säädät kello, mikä ajastin käyttää.

Paina set, numerot vilkkuvat. Säädä toivottu aika eteenpäin ja 
taksepäin nuolilla.

Paina set ja kuittaa. (Laiitteessa on vara-akku, mikä varmistaa
oikean kellonajan 24 h sähkökatkoissa)

Taustavalo
Näytön taustavalo voi olla päällä tai poissa.

Ulkoisen yksikön liitos

Ulkoisen yksikön sisäänkäynti (esim. otsoonimittari) voi 
avata ja sulkea. 

Tehdasasettelu
Palauttaa tehdasasettellun. Huomaa, että kaikki muut asettelut
poistetaan.

Nappilukko
Napit lukitetaan painamalla set ja nuoli eteenpäin 
samanaikaisesti kunnes ”KEYS LOCKED” näkyy näytöllä. 
Avataan samalla tavalla.




