.

Snelstart Hotfog Resonator A1
Voor meer informatie gelieve de
volledige handleiding doornemen.

Stap 2
Controleer de druk op de manometer
bij de de Hotfog RLVM.
Indien nodig zet deze op de
gewenste druk.
Dit varieert van 5 tot 5,5 bar
werkdruk.

Stap 1
Schakel de compressor aan en
controleer de druk op de manometer.
Zet deze op 7 á 8 bar met behulp van
het reduceerventiel.
Breng de druk omhoog of omlaag
door de knop van het reduceerventiel
eerst iets omhoog te trekken voordat
u aan de knop draait.

De beste druppel wordt verkregen bij
een druk die in verhouding staat tot
de vloeistof afgifte. Dit wordt
aangegeven wordt op de manometer
van het reduceerventiel . Let daarbij
wel op de druppelaanmaak, het
zogenoemde spetteren van de
resonator.
Breng de druk omhoog of omlaag
door de knop van het reduceerventiel
eerst iets omhoog te trekken voordat
u aan de knop draait.

Stap 3

Stap 5

Controleer de naaldafsluiter aan de
voorkant van de RLVM. Voor het
vernevelen van kiemremmers draai
de afsluiter zo ver mogelijk open. Één
sproeier geeft niet meer dan 3 liter
per uur. En wanneer nodig iets
dichter draaien.

Sluit voorraadtank aan op de
vloeistofslang.

Hotfog RLVM 5 bar

Stap 6
Sluit de RLVM aan d.m.v. de 230 Volt
stekker. En druk op het Reset knopje
aan de linkerzijkant van het kastje.

Helemaal open draaien

Stap 4
Controleer de resonator, deze dient
gecentreerd te zijn volgens
onderstaande tekening.

Gecentreerd, afstand ca. 1 mm

Compressor 7-8 bar

Doe de stekker in het stopcontact.

Stap 7
De Timer op de gewenste tijd draaien
Power inschakelen
De ventilator gaat draaien en het
opwarmen begint . Door op de flow
drukknop te drukken test u de
vloeistof toevoer. Het apparaat
schakelt na het verlopen van de
ingestelde tijd vanzelf uit.

