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Tak fordi du har købt et Swienty Produkt. For optimal funk-
tion og betjening læs venligst denne betjeningsvejledning 
grundigt igennem.
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VEJLEDNING

Selvvendeslynge
Mod. 108403



Knapp Beskrivning

A Ändrar mellan manuell o automatisk

B Tidsdisplay i sekunder

C Stop

D Visar hastighet i procent

E Start

F Ändrar håll

G Minskar hastigheten

H Ökar hastigheten

I Låser luckan

L Ökar tiden

M Minskar tiden

N Säkring

P matare
 

 

Anslutning
1) Sätt fast elektroniklådan på höger ben.
2) Sätt i kontakten till motorn i rätt utttag av den elektroni-

ska lådan
3) Sätt i kontakten för säkerhetsblocken i det vänstra ut-

taget till den elektroniska lådan.
4) Sätt i strömkontakten. 

Användarmanual
1) Kontrollera att locket är stängt
2) Tryck p P så att 1/ON visas i displayen
3) Tryck på A så du ser MAN i displayen
4) Tryck på F för att välja rotationsriktning.
5) Tryck på E för att starta
6) Genom att trycka på G eller H ställer man in 

hastigheten. Den visas i procent av max på displayen.
7) Tryck på C för att stanna
8) När buren står helt still, tryck på I i 5 sekunder  för att 

öppna locket.
9) Stäng locket genom att sätta nyckeln i låsetoch upprepa 

de manuella stegen. 

Automatisk användning
1) Kontroller att locket är stängt
2) Tryck på P så att 1/ON visas i displayen
3) Tryck på A så att du ser AUT och i displayen Pr0
4) Genom att trycka på G eller H kan man ställa in 

hastigheten
5) Tryck på L eller M för att ställa in önskad tid. Program-

met innehåller 4 rotationer. 2 åt varje håll. Maxtid 1200 
sek i.e 20 min.

6) Tryck på E för att starta.
7) Programmet kommer att gå klart innan slungan stannas 

, men man kan ändra hastigheten undertiden (?)
8) Om man trycker på E vid slutet av en cykel kommer den 

cykeln att upprepas (?)
9) Tryck på C för att stanna
10) När buren står helt still, tryck på I i 5 sekunder  för att 

öppna locket.
11) Stäng locket genom att sätta nyckeln i säkerhetslås så är 

slungan redo för en ny omprogrammering.

Automatisk användning med variabel 
hastighet
Det fungerar som för den automatiska användningen.  Den 
enda skillnaden är punkt 3. 

Genom att upprepade gånger trycka på A får man se MAN, 
Pr0 och nya Pr1, Pr2.  Dessa 2 progrsmm dkiljer sig åt i antal 
cyklar.  

Pr1 har 2 cyklar, en åt höger och en åt vänster.Pr2 har 4 
cyklar, 2 åt varje håll. Minsta tid för ett håll är 60 sekunder 
och max tid är 300 sek. Hastigheten ökas från 20 till 70 pro-
cent och det går inte att ändra (?)
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