
 

 
 

STERILAIR PRO INSTELLINGEN  
 
 

 
 
Schuifknopjes benaming :   
LSL (linkse slider) : I / auto / 0     RSL (rechtse slider) : 
klokje/run/Programmeren 
 
Instellen 1e Gebruik en aan zonder tijdklok 
 
LSL op 0 
RSL op run 
 
Reset knopje (onder) met pen indrukken tot letters volledig oplichten  
RSL naar klokje 
Dag van week instellen met 1..7 knopje – 1 is maandag 
Uur vd daginstelllen met h/m knopjes  
Als goed staat RSL terug naar run 
 
Bediening zonder gebruik van tijdklok : 
 
RSL op run  
LSL op I : is continu laten draaien 



LSL op 0 : is toestel uit 
LSL op auto : dan volgt hij de tijdklokprogrammatie – dus daarvoor is 
programmatie nodig 
 
Programmeren tijdklok 
 
LSL op 0 
RSL op P 
 
Met 1..7 knopje de gewenste dagcombinaties kiezen: door herhaaldelijk 
drukken zie je de keuzes, vb 1 2 3 4 5 is alle dagen van de week etc. 
Kies voorbeeld 1 t/m 5 voor alle dagen van week  
Stel tijd in voor te starten – vb 8:00 ’s ochtends  
Druk op P knop 
Stel tijd in voor te stoppen – vb 18:00 ’s avonds 
Druk op P knop  
Nu LSL naar auto  
RSL naar run 
 
Programma bekijken of wijzigen of cancellen 
 
LSL mag op auto blijven         RSL op P 
 
BEKIJKEN 
Druk op P knop – dat toont eerste switch punt  
Druk nochmaals op P – dat toont volgende switch punt (in ons voorbeeld 
de stoptijd van 18:00) 
RSL terug naar run 
 
WIJZIGEN 
RSL op P 
Druk op P – dan eventueel naar het juiste dagblok gaan als niet al op 
staat met 1..7 knop 
Wijzig de tijd met h/min knopjes  (evt P knop indrukken om naar 
volgende te wijzigen tijd te gaan)  
RSL terug naar run 
 
CANCELLEN 
RSL op P 
Ga met 1..7 knopje naar te cancellen dagblok 
Evt P knop voor volgende tijd 
X&P tegelijk paar seconden ingedrukt houden 
RSL terug naar run    
 
 
 
 Meer info?  www.allmedics.eu of via 0032 468 34 12 18 
 



 
 
     
 
 


