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ROZPAKOWYWANIE
Należy nosić obuwie ochronne

SmartTEMP S

SmartTEMP M

SmartTEMP L

WYBÓR JĘZYKA OBSŁUGI
Aby zmienić język obsługi, naciśnij przycisk start/stop na 8
sekund i wybierz język

OBSŁUGA

CZĘŚĆ DO NAGRZANIA
• Ułożenie części, np. łożyska

Połóż część w pozycji pionowej lub poziomej

Pionowa

Pozioma

• Dobór odpowiedniej zwory

Użyj największej dostępnej zwory lub połącz dwie zwory i zawieś na nich
część

• Czujnik temperatury
Podłącz czujnik, tak by
czerwona kropka była
widoczna na górze

Umieść czujnik na nagrzewanej części,
blisko otworu

Tylko dla trybu z 2 czujnikami.
Drugi czujnik jest wyposażeniem dodatkowym dla
SmartTEMP S i M.

TRYB TEMPERATURY
1

JEDEN CZUJNIK

PRZYGOTOWANIE

Aby zmienić temperaturę
naciśnij
.
W przeciwnym razie, przejdź
do kroku 2.

+

Naciśnij
lub
(maks. 240°C).
Naciśnij

2

–

by ustawić temperaturę

po ustawieniu temperatury.

CYKL NAGRZEWANIA

Naciśnij
by rozpocząć cykl nagrzewania i stań w bezpiecznej odległości.
Przed rozpoczęciem cyklu odbędzie się 5 sekundowe odliczanie.
Po osiągnięciu ustawionej temperatury, nagrzewnica będzie ją utrzymywać.

OPCJONALNIE

Cykl nagrzewania można
również rozpocząć wciskając
przycisk START na pilocie.

3

ZAKOŃCZENIE

Naciśnij
by zakończyć cykl
nagrzewania.
Nagrzewnica indukcyjna rozpocznie
rozmagnesowanie.
Po zakończeniu powróci
do ekranu głównego.

TRYB NARASTAJĄCY
1

PRZYGOTOWANIE

Aby zmienić temperaturę
naciśnij
.

Aby zmienić35
czas nagrzewania
naciśnij
.
W przeciwnym razie, przejdź
do kroku 2.
Naciśnij
Naciśnij
Naciśnij
Naciśnij
2

+ lub –

by ustawić temperaturę (maks. 240°C).

ustawieniu temperatury.

+ lub –

by zmienić czas nagrzewania.

po ustawieniu czasu.

CYKL NAGRZEWANIA

Naciśnij
by rozpocząć cykl nagrzewania i stań w bezpiecznej odległości.
Przed rozpoczęciem cyklu odbędzie się 5 sekundowe odliczanie.
Po osiągnięciu ustawionej temperatury, nagrzewnica będzie ją utrzymywać.

OPCJONALNIE

Alternatively, to start the
heating process, press the
start button on the remote.

3

ZAKOŃCZENIE

Naciśnij
by zakończyć cykl
nagrzewania.
Nagrzewnica indukcyjna rozpocznie
rozmagnesowanie.
Po zakończeniu powróci
do ekranu głównego.

Cykl nagrzewania można
również rozpocząć wciskając
przycisk START na pilocie.

TRYB TEMPERATURY
1

DWA CZUJNIKI

PRZYGOTOWANIE

Aby zmienić temperaturę
naciśnij
.

Aby zmienić temperaturę Δ
35
naciśnij 35
.

W przeciwnym razie, przejdź
do kroku 2.
Naciśnij
Naciśnij
Naciśnij
Naciśnij
2

35

+ lub – by ustawić temperaturę (maks. 240°C).
po ustawieniu temperatury.

+ ou – by ustawić temperaturę Δ.
po ustawieniu temperatury.

CYKL NAGRZEWANIA

Naciśnij
by rozpocząć cykl nagrzewania i stań w bezpiecznej odległości.
Przed rozpoczęciem cyklu odbędzie się 5 sekundowe odliczanie.
Po osiągnięciu ustawionej temperatury, nagrzewnica będzie ją utrzymywać.

OPCJONALNIE

Alternatively, to start the
heating process, press the
start button on the remote.

3

ZAKOŃCZENIE

Naciśnij
by zakończyć cykl
nagrzewania.
Nagrzewnica indukcyjna rozpocznie
rozmagnesowanie.
Po zakończeniu powróci
do ekranu głównego.

Cykl nagrzewania można
również rozpocząć wciskając
przycisk START na pilocie.

TRYB CZASOWY
1

PRZYGOTOWANIE

Aby zmienić czas nagrzewania
naciśnij
.
W przeciwnym razie, przejdź
do kroku 2.

+

Naciśnij
lub
(maks. 99:59).
Naciśnij

2

– by zmienić czas nagrzewania

po ustawieniu czasu.

CYKL NAGRZEWANIA

Naciśnij
by rozpocząć cykl nagrzewania i stań w bezpiecznej odległości.
Przed rozpoczęciem cyklu odbędzie się 5 sekundowe odliczanie.

OPCJONALNIE

"Cykl nagrzewania można
również rozpocząć wciskając
przycisk START na pilocie."

3

ZAKOŃCZENIE

Naciśnij
by by zakończyć cykl
nagrzewania..
Nagrzewnica indukcyjna rozpocznie
rozmagnesowanie.
Po zakończeniu powróci
do ekranu głównego.

ZAPISYWANIE DANYCH
ZAPISZ DANE
1

Po zakończeniu cyklu nagrzewania,
naciśnij przycisk z grafem.

2

Podłącz dysk USB do nagrzewnicy.

3

Naciśnij przycisk „save” (zapisz) i „confirm”
(zatwierdź)

KONWERTUJ DO TABELKI
1
2
3
4

Podłącz dysk USB do komputera
Otwórz folder USB
Otwórz plik(i) .CSV
Zaznacz kolumny z danymi i wstaw
wykres liniowy

ZAPISZ TABELKĘ JAKO PDF

1 Wciśnij CTRL + P na klawiaturze
2

Wybierz drukarkę dokumentu.

3

Naciśnij przycisk „drukuj” - Podążaj za instrukcjami na ekranie

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
PRZYGOTUJ DYSK USB
1
2
3
4
5

Pobierz plik z aktualizacją z naszej strony
Rozpakuj plik zip
Podłącz dysk USB do komputera
Przenieś dane z aktualizacją na dysk USB
Wysuń dysk USB i odłącz od komputera

AKTUALIZACJA NAGRZEWNICY
1
2
3
4
5
6
7

Włącz nagrzewnicę i podłącz do niej dysk USB
Przytrzymaj przycisk START/STOP przez
8 sekund
Zjedź na sam dół listy
Wybierz „Aktualizacja oprogramowania GUI”
Sprawdź wersję i kliknij na przycisk „confirm”
(zatwierdź)
Zaczekaj, aż nagrzewnica skończy aktualizację
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie
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