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MACHU TEST BAD 
VF8700 
 
 
1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

• Plaats de unit op een horizontaal vlak die het gewicht stabiel en vibratie vrij 
draagt. Zorg voor voldoende ruimte zodat de unit niet van de tafel kan 
vallen. 

• Installeer niets in een gevaarlijke omgeving. Gebruik de unit niet in ruimten 
met licht ontvlambare dampen of vloeistoffen. Er bestaat in dat geval kans 
op explosie of brand. 

• Gebruikt de unit niet buiten. Vermijd gebieden waar de volle zon of regen direct in de unit kan komen. Dit 
kan oververhitting of kortsluiting veroorzaken. 

• Gebruik de unit niet in vochtige of met damp gevulde ruimten. Dit kan over- temperatuur, kortsluiting of 
brand veroorzaken in het binnenste van de unit. 

• Gebruik de unit niet indien de omgevingstemperatuur lager dan 5°C of boven 35°C is. 
• Schakel de unit niet frequent uit en aan. Dit kan de tot beschadiging van de elektronica leiden.  
• Zie ook de bijgevoegde datasheet 
 
2 INSTALLATIE 

1. Plaats de unit na ontvangst op een stabiele plaats en verwijder eventueel verpakkingsmateriaal. 
2. Controleer de unit op mogelijke transport schade. Meld dit in voorkomend geval bij de leverancier. 
3. Laat de unit enige minuten staan zodat interne delen en componenten kunnen stabiliseren. 
4. Verbind de voedingskabel aan het stopcontact. 
 
3 CONTROLE PANEEL 

 
SV :  Instelwaarde temperatuur (Set Value) 
PV :  Actuele temperatuur (Present Value) 
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1. Digitaal LCD scherm: 
 SV en PV van temperatuur, SV en PV van de timer (Timer instellen, Vertraagde timer instelling). 
2. MODE knop: 
 Selectie van functies. (Timer instellen, Vertraagde timer instelling, Temperatuur instelling en Veiligheid 

blokkeer mode).  
3. Opwarm lamp: Toont de status van verwarming en instelling. 
4. Timer lamp: Toont de status van Timer en instelling. 
5. JOG Shuttle knop: Draai en druk 
     - Stel de temperatuur in door knop te draaien. 
     - Start en Stop door indrukken. 
6. Veiligheidsknop: Zekerheidschakelaar ter controle van temperatuur en ongecontroleerde 

oververhitting van de unit. 
7. Hoofdschakelaar 
 
4 BEDIENING 

4.1 Gereed maken voor gebruik. 
• Vul het bad met gedestilleerd water 
• Sluit het snoer aan en steek de stekker in de wandcontactdoos. 
• Druk op de Power knop (7) 
• Stel de veiligheidsknop (6) ca. 20-30°C hoger dan de gewenste werk temperatuur. 

 
4.2 Timer instellen 
4.2.1 Instellen werk timer 

• De standaard mode na aanschakelen is: “Stel Timer in”. Timer lamp (4) knippert. 
• SV, de waarde van de kleine cijfers op het LCD scherm tonen de instelwaarde van werk timer en PV, de 

waarde van de tweede regel(grote cijfers), toont de actuele, resterende tijd van de timer.  
• Basis SV timer waarde is 00:00, hetgeen oneindige tijd betekent. De unit zal continu verwarmen of afkoelen 

nadat deze is aangezet. 
• Draai de Jog-shuttle knop (5) zodat SV en PV beide veranderen. SV kan per 1 minuut verzet worden met 

een maximum van 99:59 (99 uur en 59 minuten). 
• Stel de gewenste tijd met de Jog-shuttle knop (5) en druk deze in om te bevestigen. De Timer start en de 

timer lamp (4) brand. De unit stopt met verwarmen nadat de SV tijd verstreken is. 
 

4.2.2 Instellen vertraagde timer 
• Druk op de MODE knop (2) voor “instellen vertraging timer” en tegelijk de Jog-shuttle (5) deze te bedienen 

in Set Operation Timer. De TIMER lamp knippert.  
• SV op de LCD toont de waarde van de vertraagde timer en PV toont de huidige waarde (resterende tijd). 
• Stel de verlangde tijd met de Jog-shuttle knop (5) en druk deze om te bevestigen. De timer wordt gestart 

en de timer lamp (4) brand. De unit zal nu opwarmen nadat de SV tijd verstreken is. 
• Door op de MODE knop (2) te drukken keert de unit terug bij Set Operation Timer.  

 
4.3 Temperatuur instellen 
4.3.1 Temperatuur instellen 

• Druk op de MODE knop (2) zodat “Instellen Temperatuur” volgt om de timer te stellen. De HEATING lamp 
(3) knippert. 

• SV op het LCD scherm toont de ingestelde waarde en PV toont de huidige temperatuur (gemeten waarde 
met de temperatuur sensor in de kamer). 
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• Draai de Jog-shuttle knop (5) om SV te veranderen. SV kan per 1°C versteld worden. Het maximum is 
100.0°C en het minimum is 25.0°C.  

• Stel de verlangde werk temperatuur in met de Jog-shuttle knop (5) en druk deze dan in om te bevestigen. 
De controller start de schakeling van de verwarming om de gewenste temperatuur te bereiken. De 
HEATING lamp brandt. 

 
4.3.2 Temperatuur Offset 

De intelligente WB11 controleert de temperatuur in de kamer met behulp van een digitaal Fuzzy controle 
systeem dat zorgt voor een hoge nauwkeurigheid met lage over /onder temperatuur overschrijdingen. Soms 
willen gebruikers de PV temperatuur synchroniseren met andere thermometers die in gebruik zijn als referentie 
bij een geheel ander experimenteel proces. In deze gevallen bieden WB waterbaden een functie om de PV 
temperatuur te justeren binnen -10.0°C en +10.0°C. 
•  Ga naar de “Set Offset waarde” door de MODE knop (2) en de Jog-shuttle knop (5) tegelijk in te drukken. 
•  PV op her LCD scherm toont de huidige temperatuur en de SV toont de offset waarde toe te voegen aan 

de PV temperatuur(compensatie waarde).  
•  Draai aan de Jog-shuttle knop (5) zodat de SV en PV waarde tegelijk veranderen. De offset kan per 0.1°C 

versteld worden waarbij -10.0°C en +10.0°C de range is. Temp PV toont de toegevoegde waarde of 
verminderde SV (offset) waarde. 

• Keer terug naar de temperatuur mode door op de MODE knop te drukken. 
 

4.4 Locking (Blokkeren) Mode 
• Ga naar “Locking” mode door op MODE te drukken in de Set Temperatuur mode. In deze stand werkt 

draaien of drukken van de Jog-shuttle knop niet. Hiermee voorkomt u ongewilde verstellingen van 
temperatuur of waarden. 

• De eerste regel van het LCD scherm toont de temperatuur en de tweede regel toont de resterende tijd van 
de ingestelde timer. 

• Door op de MODE knop (2) te drukken keert men terug naar Set (Operation) Timer. 
 

4.5 Functies opslaan 
Bij elke instelling ( Set Operation timer, Set vertraagde timer, Set temperatuur en Set Offset waarde) kunnen de 
waarden in het geheugen vastgelegd worden door, minstens 1 seconde, op de Jog-shuttle knop te drukken. 
Om aan te tonen dat de waarden succesvol opgeslagen zijn knippert het LCD scherm 3 maal. Ook na het 
uitschakelen van de unit zijn de waarden permanent bewaard en gereed voor toekomstig gebruik. 
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4.6 Samenvatting van de MODE 
functies 

Door de simpele combinatie van de MODE en 
de Jog-shuttle knoppen biedt het WB waterbad 
een uitstekende gebruikers interface met 
maximum efficiëntie en gemak voor het 
controleren van alle functies in de unit. 
(gepatenteerd).  
Het diagram rechts  toont in het kort het MODE 
transitie mechanisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 DISCLAIMER 

Het recht op technische veranderingen is voorbehouden. 
 
De in deze gebruiksaanwijzing gegeven informatie kan onvolledig zijn. Een ieder die het product gebruikt voor 
een ander doel, dan in dit document omschreven zonder hiervoor eerst schriftelijke toestemming aan ons te 
vragen of het product hiervoor wel geschikt is, doet dit op eigen risico. Hoewel we ernaar streven dat alle 
adviezen die we rondom dit product verstrekken (hetzij in deze gebruiksaanwijzing, hetzij via andere wegen) 
correct zijn, hebben we geen controle over de kwaliteit van of de staat waarin het product verkeert, of over de 
vele factoren die invloed hebben op het gebruik of toepassing van dit product. Tenzij we dit specifiek 
schriftelijk bevestigen, accepteren we daarom geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen zoals verlies of 
schade voortvloeiend uit het gebruik of de werking van het product (behalve dood of persoonlijk letsel 
voortvloeiend uit nalatigheid onzer zijde). De gegeven informatie in deze handleiding is onderhevig aan 
tussentijdse wijzigingen voortvloeiend uit ervaring en ons beleid continu te werken aan productontwikkeling. 
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