
AGP-15C-CT digitaalisen ajastimen käyttö 

 

Ajastimen säätörajat:  

• Rasvaussykli (interval time):   1min - 29h 59min 

• Rasvauksen kesto (discharge time):  1 s – 99 s 

HUOM! Syöttöajan pituus ei saa olla liian pitkä suhteessa rasvaussyklin pituuteen. 

Katso alla oleva taulukko. 

 

 

 

 

Rasvaussyklin pituus Max syöttöaika 

2 min 10 s 

3 min 30 s 

5 min 60 s 

10 min 99 s 



 

Ajastintaulun selitykset: 

(1) Kasvattaa lukua näytössä 

(2) Vähentää lukua näytössä 

(3) liikkuu ajastimen näyttöjen välillä 

(4) Rasvaussyklin näyttö (interval time) 

(5) Rasvauksen keston näyttö (discharge time) 

 

 

Ajastimen asettaminen 

1. Kytke rasvavoiteluyksikkö verkkovirtaan. 

 

2. Painamalla MODE (3) pääset asettamaan rasvaus syklin. Huom! Tätä 

asetettaessa näytössä (4) näkyy tunnit ja näytössä (5) näkyy minuutit. 

Painettuasi MODE (3) vasemmanpuoleinen luku aloittaa vilkkumisen (luku 

jota olet asettamassa vilkkuu). Aseta tähän kymmenet tunnit käyttämällä 

painikkeita (1) ja (2). Paina MODE (3) liikkuaksesi seuraavaan näyttöön. 

Aseta seuraavaksi tunnit samalla tavalla. Tunnit asetettuasi liiku 



asettamaan kymmenet minuutit painamalla MODE (3). Aseta haluamasi 

kymmenet minuutit. Paina MODE (3) ja aseta minuutit oikean puoleisessa 

näytössä. Lopuksi paina MODE (3).  

 

3. Nyt olet asettanut rasvaussyklin ja siirtynyt asettamaan rasvauksen keston 

asettamiseen. Huom! Nyt rasvauksen keston näytössä (5) näkyy sekunnit. 

Näytön (5) vasemmanpuoleinen luku eli kymmenet sekunnit vilkkuvat. 

Aseta haluamasi kymmenet sekunnit käyttämällä painikkeita (1) ja (2). 

Siirry asettamaan sekunnit painamalla MODE (3). Lopuksi paina MODE (3).  

 

 

4. Nyt olet asettanut voiteluyksikön ajastimen haluamallasi tavalla. Näyttö (4) 

kertoo ajan seuraavaan rasvaukseen tunteina tai minuutteina (kun 

näytössä vilkkuu ”H” on yksikkö tunteja, kun näytössä vilkkuu ”n” on 

yksikkö minuutteja). Näyttö (5) puolestaan näyttää rasvauksen keston 

sekunneissa.  

 

5. Jos haluat muokata asettamiasi asetuksia paina MODE (3) 

 

6. Jos haluat nollata asettamasi asetukset paina painiketta (2) 

 



7. Voit syöttää rasvaa manuaalisesti painamalla painiketta (1) 

Esimerkkejä 

Esimerkki 1 

 

Haluttu rasvaussykli: 25 min 

Haluttu syöttöaika: 20 s 

 

1. Kytke yksikkö verkkovirtaan 

2. Paina MODE (3) 

3. Aseta näppäimillä (1) tai (2) näytön (4) vasemman puoleiseksi luvuksi 0. 

4. Paina MODE (3) 

5. Aseta näppäimillä (1) tai (2) näytön (4) oikean puoleiseksi luvuksi 0. 

6. Paina MODE (3) 

7. Aseta näppäimillä (1) tai (2) näytön (5) vasemman puoleiseksi luvuksi 2. 

8. Paina MODE (3) 

9. Aseta näppäimillä (1) tai (2) näytön (5) oikean puoleiseksi luvuksi 5. 

10.  Paina MODE (3) 

11.  Aseta näppäimillä (1) tai (2) näytön (5) vasemman puoleiseksi luvuksi 2. 

12.  Paina MODE (3) 



13.  Aseta näppäimillä (1) tai (2) näytön (5) oikean puoleiseksi luvuksi 0. 

14.  Paina MODE (3). Nyt ajastin on asetettu. 

Esimerkki 2 

 

Haluttu rasvaussykli: 8 h 10 min 

Haluttu syöttöaika: 90 s 

 

1. Kytke yksikkö verkkovirtaan 

2. Paina MODE (3) 

3. Aseta näppäimillä (1) tai (2) näytön (4) vasemman puoleiseksi luvuksi 0. 

4. Paina MODE (3) 

5. Aseta näppäimillä (1) tai (2) näytön (4) oikean puoleiseksi luvuksi 8. 

6. Paina MODE (3) 

7. Aseta näppäimillä (1) tai (2) näytön (5) vasemman puoleiseksi luvuksi 1. 

8. Paina MODE (3) 

9. Aseta näppäimillä (1) tai (2) näytön (5) oikean puoleiseksi luvuksi 0. 

10.  Paina MODE (3) 

11.  Aseta näppäimillä (1) tai (2) näytön (5) vasemman puoleiseksi luvuksi 9. 

12.  Paina MODE (3) 

13.  Aseta näppäimillä (1) tai (2) näytön (5) oikean puoleiseksi luvuksi 0. 

14.  Paina MODE (3) Nyt ajastin on asetettu. 


