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DOEL 

De Floratron® wordt uitsluitend gebruikt voor de beheersing en controle van de Japanse duizendknoop buitenshuis.  

 

PATENT 

Momenteel wordt de innovatieve werkwijze van de Floratron®  vastgelegd in een patentaanvraag onder nummer N2026583. 
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GEBRUIKSAANWIJZING Floratron® 

Schakelaar 

(afneembaar) 

Stroomgenerator 

Floratron 

ALGEMENE INFORMATIE 
De Floratron® bestaat uit: 

- 1 besturingseenheid voor de magnetrongolfkop  

- 1 magnetrongolfkop met verwisselbare piramide 

hoornstralers. 

- 1 stroomgenerator met aansluitkabels   

- 1 magnetrongolflekdetector geleverd. 

- 1 Kruiwagen om de apparatuur te kunnen 

verplaatsen  
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BEDIENINGSSAPPARAAT 

De bedieningseenheid is op een drager op de transportwagen gemonteerd. De deksel moet worden aangebracht om de 

bedieningselementen tijdens transport te beschermen. Deze gebruiksaanwijzing bevindt zich ook in de deksel. Verwijder de 

deksel nadat u de vier snelsluitingen hebt geopend. Leg de deksel opzij of in de meegeleverde transportdoos. 

 

 

 

VOORPANEEL 

 

 

 

Deksel 

Snelsluitingen 

Stroomsnoer 

Zekering 16AT 

Verbindingskabel naar Floratron 

Connector 

Sleutelschakelaar 

Timer 

Groene lamp 

“klaar voor 

Veiligheidspal 

Rode lamp 

"storing" 

“Nood-stop” 

knop 

OVERZICHT 
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HANDLEIDING FLORATRON  

De Floratron® is gemonteerd op een in hoogte verstelbaar frame. Om microgolflekkage te voorkomen, moet de hoogte zo 

worden ingesteld dat de microgolfgeleider van de Floratron® op de grond rust. 

  

ACTIVEREN FLORATRON  

Controleer de bekabeling en de juiste plaatsing van de kabels. 

Start de generator. 

Activeer de stopcontacten op de generator door aan de hendel 0-> 1 op de hoofdzekering te draaien 

Ontgrendel de noodstopknop op de besturingseenheid 

Draai de sleutelschakelaar naar de "I" -stand om de besturingseenheid in te schakelen 

Programmeer de tijd die u nodig heeft voor de meettraject op de timer. 

Druk hiervoor op de programmaknop op de timer. De uren, minuten en seconden kunnen achter elkaar worden voorgeselecteerd 

met de + of - toets.  

De timer kan worden gestart met de startknop. Het display telt terug naar 0.  

Het groene lampje "Gereed" gaat ongeveer 1 seconde na het inschakelen branden. Ongeveer 5 seconden na het inschakelen 

wordt de Floratron® tegelijk met het knipperlicht voor de geselecteerde droogtijd ingeschakeld. Nadat de geselecteerde 

droogtijd is verstreken, klinkt er een akoestisch signaal; een ander droogproces kan worden gestart.  

 

UITSCHAKELEN FLORATRON  

Wacht tot de timer is afgelopen en daarna minimaal 1 minuut tot er geen warme lucht meer uitgeblazen wordt. (De 

koelventilator op de Floratron® blijft enkele minuten draaien). Schakel de Floratron® uit door de sleutelschakelaar naar de "0" -

stand te draaien en verwijder de sleutel. 

 

De Floratron® mag NIET zonder toezicht worden gebruikt. Tijdens het gebruik moet te allen tijde een bekwaam persoon 

aanwezig zijn, de omgeving observeren en de beoogde werking van het systeem bewaken. 


