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Opwarmingsmodule ijken/justeren 
 
1. Temperatuur ijken (justeren) 

 
Het wordt aanbevolen  om de temperatuurwaarde van het apparaat af en toe te 
controleren met een optionele set voor temperatuurkalibratie  KERN DAB-A012.  
 
Het apparaat dient daarvoor voor afkoelen te worden gelaten minimum 3 uur lang 
van de laatste opwarmingsfase. 

 
 
Voorbereiden: 
 De vochtbepaler uitzetten. 
 De set voor temperatuurkalibratie installeren conform de tekening.  

 
 
 De vochtbepaler aanzetten. 
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Testparameters instellen: 
 

 
 

 Nadat de toets  wordt gedrukt, wordt de eerste index <0> afgelezen.  

 Met de navigatietoetsen  de index bv. <1> kiezen met de toets  
bevestigen. Het actueel ingestelde opwarmingsprofiel blinkt. 

 
 

 Met de navigatietoetsen   het opwarmingsprofiel <SOFT> kiezen en 

met de toets  bevestigen. 

 
Het actueel ingestelde opwarmingsprofiel en de uitschakeling criterium blinken. 

 

 Met de navigatietoetsen   de uitschakelingscriterium <MANUAL> 
kiezen. 
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  Met de toets  bevestigen, de actueel ingestelde drogingstemperatuur 
blinkt. 

 

 Met de navigatietoetsen (  ) de gewenste testtemperatuur invoeren. 

De waarde voor de eerste of twee eerste positie kiezen en met de toets  
bevestigen. 

 

 Met de navigatietoetsen   de waarde voor de laatste positie kiezen. 

  

 De ingevoerde gegevens met de toets  bevestigen. 
 
 
IJking van de temperatuur starten: 
 Set voor temperatuurkalibratie aanzetten. 

 Het opwarmingsdeksel sluiten en de toets  drukken. Het apparaat wordt 
automatisch tot de ingestelde temperatuur opgewarmd.  Op de display 
verschijnen: actuele temperatuur en lopende tijd.  

 Na ca. 15 minuut  met de toets  beëindigen. De op de vochtbepaler 
afgelezen temperatuurwaarde met de temperatuur afgelezen op de set voor 
temperatuurkalibratie vergelijken. Bij het verschil van ±5°C wordt het aanbevolen 
het justeren van de temperatuur uit te voeren, zie volgende hoofdstuk 
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2. Justeren (afstellen) van de temperatuur 
Indien tijdens het justeren van de temperatuur de  toegelaten afwijking naar 
boven/beneden wordt overschreden, kan het justeren  van het apparaattemperatuur 
doorgevoerd als volgt. 
 

1. Het apparaat uitzetten. 

2. De toets  drukken, snel vrijlaten en tegelijk de toetsen  en  
drukken. 

 

 De aanduiding "8.1x" wordt afgelezen. Indien het niet het geval is, het apparaat 
van netwerk scheiden en opnieuw met de tweede stap beginnen. 

3. De temperatuur met de navigatietoetsen   afstellen. Na elk drukken 
van de toets wordt de temperatuur met 1°C vergroot of verminderd. 

4. De ingevoerde gegevens met de toets  bevestigen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Verdere informatie betreffende de bediening van de vochtbepaler bevindt zich in 
de gebruiksaanwijzing van elke model. 

 


