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BEKNOPTE HANDLEIDING
ERBECRYO® 2

De beknopte handleiding vormt geen vervanging voor instructies en de gebruiksaanwijzing! De beknopte handleiding bevat geen vei-
ligheidsinstructies. Maakt u zich zorgvuldig vertrouwd met de veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzingen.

Noodzakelijke bedieningsstappen

1. Open het flesventiel.

2. Controleer of alle aansluitingen dicht zijn. Er mag geen gas ont-
snappen.

1. Dompel de punt van het instrument ca. 5 cm onder.

2. Als zich tijdens het onderdompelen belletjes vormen, verwijder de
belletjes dan door de punt van het instrument snel in het water
heen en weer te bewegen.

3. Activeer de ERBECRYO 2 ca. 5 seconden.

Bij voldoende vriesvermogen moet zich aan de punt van het instrument
een goed zichtbaar, homogeen bolletje ijs vormen. Er mogen geen gas-
belletjes naar buiten komen.

Gebruik nooit een instrument met onvoldoende vriesvermogen of een
ondicht instrument. Bij een ondicht instrument bestaat gevaar voor
een gasembolie.

1. Positioneer het instrument.

2. Druk op de voetschakelaar. Op het display ziet u het symbool voor
de mode Vriezen.

3. Voer de gewenste toepassing uit.

4. Let op de timerinstelling met de bijbehorende optische en akoesti-
sche signalen. 

 Laat de voetschakelaar los.

!

1 Gasfles openen

2 Apparaat inschakelen

3 Instrument aansluiten

4 Herbruikbaarheid van het instrument controleren

5 Instrument op functie en dichtheid controleren

6 Vriezen

7 Ontdooien
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Optionele bedieningsstappen

In een programma zijn effect en timer opgeslagen.

Met de keuze van het effect kunt u de temperatuur van de sondepunt
beïnvloeden. Hoe groter het effect, des te kouder wordt de sondepunt.

• No timer: geen meting van de vriestijd.

• Count Up: meting van de vriestijd in stappen van een seconde 

• Count Up & Beep: meting van de vriestijd in stappen van een se-
conde. Bij elke seconde hoort u een signaal. 

• Count Down & Beep: keuze van een countdown-tijd. Na afloop van
de countdown hoort u een signaal.

8 Gasfles na gebruik sluiten

9 Programma kiezen

10 Effect aanpassen

11 Timer instelling wijzigen


