
Yke 2:n säädöt

 Aikoja, jolloin YKE katkaisee voidaan 
muuttaa portaittain.
 Tehorat, joiden mukaan YKE tunnistaa 
alueen, jossa on ja katkaisee 
automaattisesti alueeseen asetetun ajan 
mukaisesti voidaan muuttaa liukuvasti.

Jos liedessä on liukuvasäätöisiä kytkimiä 
tai se on keraaminen malli, on YKE on 
muutettava A-malliksi.

Ajan säätö

YKE:n ominaisuus summata samassa vaiheessa olevat levyt saattaa haitata, jos 
käytössä on kaksi levyä pienellä teholla (samassa vaiheessa)YKE näkee suuren 
tehon. Useimmiten levyjä käytetään ristiin jolloin tästä ei ole haittaa.
Jos YKE katkoo liian tiuhaan (häiritsevästi), aikaa voidaan pidentää.

Kun katsot avattua YKE:ä edessäsi siten, että ulostulevat johdot lähtevät ylöspäin, 
niin vasemmalla puolella on kaksoispiikkirima ja näitä piikkipareja oikosulkemalla
voidaan aikoja muuttaa. Ensin on neljä paikkaa lyhyelle ajalle, yksi näistä pitää 
olla kytkettynä, sitten pikatestin paikka ja viimeisenä kaksi paikkaa pitkälle ajalle 
ja jompikumpi näistä pitää myös olla kytkettynä.

Eli alhaalta lukien
ensimmäinen piikkipari on 2,5 minuuttia
toinen piikkipari on 10 minuuttia 
kolmas piikkipari on 20 minuuttia
neljäs piikkipari on 40 minuuttia
viides on pikatestaus n. 7sek ( käytä pitkän ajan oikosulkupalaa)
kuudes piikkipari on 1 tunti 
seitsemäs piikkipari on 2 tuntia
Loput 3 piikkiparia ovat lisälaitteita varten

Tehorajat:

YKE:ssä on kaksi tehorajaa (kolme tehoaluetta) .
Trimmerit on sijoitettu kuten kuvassa näkyy:
Alempi raja
Kytke se levyn asento, joka on alimmalla (ei katkaisua) teholueella , käännä trimmeristä jonka 
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säätöruuvi on alempana. vastakelloon niin paljon, että samanpuoleinen (oikean) LEDi sammuu.
Ylempi raja:
Kytke se levyn asento, jonka haluat kuuluvan lyhyemmän ajan "piiriin", käännä trimmeristä jonka 
säätöruuvi on ylempänä. myötäkelloon niin paljon, että myös toinenkin (vasempi) LED syttyy.

Siis tämä on periaate,mutta ennen säätämistä ota yhteyttä valmistajaan.
ÄLÄ säädä kun YKE on kytketty A-malliksi

Muuttaminen A-Malliksi:

Kuvassa on kaksi oikosulkupalaa (vierekkäin ) yhden piikin varassa silloin
YKE on perusmallina.
Kun molemmat oikosulkupalat siirretään sulkemaan kaksi piikkiä YKE on 
kytketty A-malliksi. 
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