
druk op de "M" toets en laat deze onmiddellijk weer los

verschijnt de afkorting "rSt" op het scherm.

Hoe het SETPOINT te veranderen

houd de "SET"-toets gedurende ten minste 2 seconden ingedrukt

de instelwaarde wordt knipperend weergegeven

om de waarde te wijzigen van de toetsen          

Hoe wijzigt u de drempel voor MAXIMUM TEMPERATUUR ALARM (niet hoger dan 

12°C)

druk op de "M" toets en laat deze onmiddellijk weer los

druk op de "SET" toets en laat deze onmiddellijk weer los

de SETPOINT-temperatuur die de compressor zal doen stoppen, wordt 

weergegeven

wacht een paar seconden en de celtemperatuur wordt opnieuw weergegeven

Hoe wijzig ik enkele instellingen op de DIXELL XR775C

Hoe het SETPOINT (temperatuur compressor stop) weergeven

druk 1 keer op de pijl 

wacht 15 seconden om de programmering te verlaten

Hoe wijzigt u de drempelwaarde voor het ALARM MINIMUM TEMPERATUUR 

(verlaag deze niet tot onder 1°C)

verschijnt de afkorting "rSt" op het scherm.

druk 2 maal op de pijl

LO t" zal op de monitor verschijnen met de relatieve temperatuur voor het minimum 

alarm.

de "SET"-toets indrukt en onmiddellijk weer loslaat, begint de waarde te knipperen

met behulp van de pijl             is het mogelijk de temperatuur te verlagen tot de 

waarde "1°C", maar niet om eronder te gaan 

druk op de "SET"-toets en laat deze onmiddellijk los om de waarde op te slaan; 

wacht vervolgens 15 seconden om de programmeermodus te verlaten

HI t" zal op de monitor verschijnen met de relatieve temperatuur voor het maximum 

alarm.

druk op de "SET"-toets en laat deze onmiddellijk los om de waarde op te slaan; 

wacht vervolgens 15 seconden om de programmeermodus te verlaten

de "SET"-toets indrukt en onmiddellijk weer loslaat, begint de waarde te knipperen

met behulp van de pijl              kan de temperatuur worden verhoogd tot de waarde 

"12°C", maar niet daarboven 


