Následující pokyny se vztahují k oběma typům vysavače MINIVAC
SPECIFIKACE OVLÁDACÍHO PANELU

SOFT START
PC deska je osazena TRIAC relé, zajišťující pomalý náběh tzv. Softstart. Tímto je odstraněn prudký
elektrický náraz při zapnutí agregátu a tím prodloužena životnost motoru i ostatních elektrických částí.

Tyto ovládací prvky se nacházejí na spodní
straně přístroje
2.........LED kontrolka ovládacího okruhu
3.........signalizace načtených hodin
6.........nulování
7.........tepelná pojistka

SVĚTELNÁ SIGNALIZACE
- po zapojení vysavače do el. sítě se rozsvítí kontrolní LED dioda, která signalizuje napájení ovládacího
okruhu 24 V
- signalizace načtených hodin dle tabulky na následující straně
AUTOTEST
po připojení vysavače do el. sítě PC deska spustí tzv. autotest. Je-li vše v pořádku, kontrolní LED
dioda začne blikat po dobu několika sekund
PRODLEVA PO VYPNUTÍ
dojde-li k vypnutí vysavače (vytažení hadice ze zásuvky nebo vypnutí vypínače na hadici) vysavač
pracuje další cca 2 sec, aby bylo zaručeno úplného vysátí prachu a částic z hadice popř. potrubí
TEPELNÁ POJISTKA
PC deska je osazena tepelmou pojistkou (tlačítko "circuit breaker"). Dojde-li k přetížení el. okruhu
a pojistka vypnula motor, stiskněte ji.

Nulování (reset) agregátu
probíhá ve třech možných stupních
funkce
test

úkon
stisněte tlačítko krátce na dobu
kratší než 5 sec.

provedení
PC deska provede autotest základních funkcí a postupně
projde veškeré kontrolní kroky

částečný reset

stisněte tlačítko na dobu delší
než 5 sec - motor nemí být v chodu

systém vynuluje 15ti hodinový cyklus. Blikající LED dioda
přejde do režimu stálého svícení

SIGNALIZACE A PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ DLE NAČTENÝCH PRACOVNÍCH HODIN VYSAVAČE
barva LED

význam

nutné úkony

zelená
(pomalé blikání
po každých 15ti hodinách

vysavač byl používán
15 hodin od předešlého restartu

zkontrolujte /výměňte prachový
vak, stiskněte tlačítko restartu
po dobu delší než 5 sec (částečný reset)

zelená

méně než 400 pracovních hodin

oranžová

více než 400 pracovních hodin

kontrolní prohlídka

červená

více než 500 pracovních hodin

servis motoru
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