MAGNACOOL type 2800
Hoe een recept aanmaken-toevoegen
Uw Magnacool staat op en is operationeel.

Dit is het beeld waar U nu naar kijkt. U ziet onderaan links op de foto een afbeelding van een sleutel met een
schroevendraaier.

druk deze aan . Er verschijnt een nieuw scherm .

“ Overzicht Onderhoud “

Op dit scherm drukt U op “ INLOGGEN “

In het nieuwe scherm dat U nu krijgt brengt U aan en vult in

Usersname : dit is de geheime gebruikersnaam die U van ons kreeg, en die enkel voor bevoegde personen mag
gebruikt worden .
Password : dit is het geheime paswoord die U van ons kreeg en enkel door bevoegde personen mag gebruikt
worden.

OPGELET …….
Bij foute handelen kan de programmering verloren gaan, daarom enkel bevoegde personen
Na het invoeren van Usersname en password drukt U op de pijl voor het bevestigen , dit is de pijl rechts op het
klavier , derde rij van onderen.

U komt nu terug op het scherm “ Overzicht Onderhoud “.

Ga naar “ Beheer Recepten “
U krijgt nu “ Overzicht Programma’s “
Druk naast het nummer respectievelijk op “ naam product “ en “ tijd “ ( koeltijd gelijk aan baktijd )

Vb . toon 1 - 2 min
Na het invoeren van naam en koeltijd drukt U onderaan rechts op “ opslaan “ .
Indien U een programma of van naam of van koeltijd wenst te wijzigen, gaat U naar deze gewenste wijzigen en drukt
U op de pijl - de naam verdwijnt en U kunt een nieuwe of gewijzigde naam invoeren.
Vergeet niet de aangebrachte wijzigingen telkens ook “ op te slaan “ .
Door rechts onderaan op de groene pijl te drukken , komt U terug op het “ Overzicht Onderhoud “ scherm.
Ga hier nu terug naar “ UITLOGGEN “ zodat personen die geen toegang mogen hebben tot deze instellen er ook
effectief niet in kunnen en geen wijzigingen kunnen aanbrengen. Vergeet U dit toch….het uitloggen gebeurd na 20
minuten automatisch.
EEN PROGRAMMA KIEZEN
Druk in het hoofdscherm op het 2 de vakje, net naast de schroevendraaier en de sleutel.
Kies het gewenste programma nummer en bevestig deze.
Herhaal deze handeling en bevestig opnieuw.
Druk in het scherm op de groene aangemaakte “ Start “ knop en uw Magnacool start zijn werking.
BELANGRIJK
Vergeet niet de minuterie voor de koeltijd in te schakelen door op het groene gedeelte van de “start/stop “ te
drukken zodra U een kar invoert .
Doet U dit niet, dan stopt de Magnacool automatisch na korte tijd te werken.
Per kar die U inbrengt drukt op het groene gedeelte van de groen/rode drukknop.
BUZZER
Wanneer de ingestelde koeltijd bereikt wordt, krijgt U een alarm buzzer te horen. Deze duidt u aan dat de koeltijd
van de eerste kar bereikt werd en dient verwijdert te worden.
U kunt de alarm buzzer afleggen door op het rode gedeelte van de groen/rode drukknop te drukken.
Indien U niet in de buurt bent en / of vergeten wordt, schakelt de Magnacool zich na korte tijd, automatisch uit.

Hebt U verdere vragen, aarzel niet en kontakteer ons op de door U gekende nummers of email. Wij helpen U graag
verder.
Alvast succes ermee.

Het MAGNACOOL TEAM

