WIFI-Bluetooth-controller
SBWBC-2019 PID

Spec:
Stroom: AC220V;

Monster & sonde: PT1000 TyPE;
Motor: AC 220, 24W;
VENTILATOR: AC 220, 24W;
Het element van de gloed: AC220, 200W;

AAnsluitschema
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Pellet Grill bediening

Ingebouwde Wifi module zorgt voor communicatie tussen controller en smokey
bandit APP

On: wordt gebruikt om de controller in te schakelen in de automatisch
“start up “functie
UIT-druk de knop in voor 3 seconden( display staat off . Ventilator aan,
Het element van de gloed,vijzeluit* 1
Ventilator blijft aan voor minimaal 5 minuten aan en , en wordt dan uitgeschakeld
alleen als de Grill temperatuur minder dan ingesteld shutdown temperatuur heeft
bereikt , anders blijft de ventilator lopen tot de temperatuur minder is dan de
ingestelde shutdown temperatuur. Dit wordt gebruikt om de grill af te koelen en
het opbranden van alle pellets en voorkomen dat de pellets in de branderpot
ongecontroleerd blijven branden en mogelijk de pellets in de aanvoerbuis
aansteken.

BELANGRIJK
Altijd met on/off knop uitzetten nooit de stekker uit het stopcontact halen voor
dat de ventilator automatisch is gestopt en het display uit is.
*1 Vijzel is het wormwiel dat de pellets naar de branderpot transporteert
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Grill set:
Deze knop is om het menu te openen om de gewenste temperatuur en probe set
in te stellen
Eenmaal indrukken gaat de temperatuur op het display knipperen en kan u met
onderstaande toesten de instelling verhogen of verlagen
2 maal indrukken gaat de probe temperatuur knipperen en kan u de probe set
instellen met onderstaande toetsen.
gebruik omhoog of omlaag om de gewenste temperatuur in te stellen.

OMHOOG: druk omhoog toets om de temperatuur instelling met 3
graden verhogen, door deze ingedrukt te houden zal deze sneller verhogen

OMLAAG: Druk op de toets omlaag om de temperatuur
instelling met 3 graden te verlagen ,door deze ingedrukt te houden zal deze
sneller verhogen
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Als u deze toets ingedrukt houdt zal de vijzel continu de pellets aan blijven
voeren, u kunt dit gebruiken net voor u de deksel van de bbq opent om wat extra
hitte in de brander te brengen om de afkoeling door het openen te compenseren.
Of tijdens het opstarten sneller op temperatuur te laten komen
Echter dit is niet persé nodig, en wordt deze in de praktijk nooit gebruikt, tevens
omdat het programma al zeer nauwkeurig is geprogrammeerd

Als de probe is aangesloten op deze aansluiting, zal op het LCD display de
werkelijke probe temperatuur aangeven
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Het gebruik:

U schakelt de controller aan door eenmaal op de on/off toets te drukken.
Het opstartmodus begint volledig automatisch:
Het gloeielement voor 5 minuten
De ventilator draait gecontroleerd
De vijzel wordt gecontroleerd aangestuurd

Het display zal aangaan en de ingestelde temperatuur zal dan gaan knipperen
voor 5 seconden, in deze tijd kunt u de gewenste temperatuur met de omhoog en
omlaag toets instellen.
Daarna zal het display de werkelijke waarde van de bbq aangeven, bij het eerste
gebruik zal de ingestelde temperatuur op 176c zijn.
Er zal na 2-3 minuten rook verschijnen uit de bbq, dan worden de pellets door het
gloeielement aangestoken.
deze rook zal sterk verminderen op het moment dat de pellets branden dit zal na
ongeveer 1 minuut zijn en zal de temperatuur oplopen naar de ingestelde
temperatuur. De controller start de volgende keer altijd op met de laatst
ingestelde temperatuur.
Bij stroomuitval en na herstel zal de contoller automatisch het ingestelde
programma weer voortzetten.

NB.Staat uw bbq UIT bij tijdelijke stroomstoring zal deze UIT blijven, alleen bij de
AAN stand zal deze weer AAN gaan om ingestelde temperatuur weer te bereiken.
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_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Error informatie
1. Er1: De probe van de bbq is niet aangesloten of defect.
2. Er2: opstarten lukt niet.
3. Er3: de temperatuur loopt binnen 10 minuten niet op (minder dan
60C ) oorzaken:geen pellets in hopper of gloeielement defect
4. ErH : De temperatuur is te hoog opgelopen boven 315c graden
Mocht door stroomuitval of door andere reden rook uit de hopperbak
komen geen reden tot paniek!! er is geen brand!!
Dan zijn de pellets in de aanvoerbuis gaan smeulen, het beste is dan de
controller aan zetten en de prime toets ingedrukt houden tot de rook uit de
hopperbak verdwijnt en houd de deksel van de hopperbak gesloten!!
Door deze handeling worden de smeulende pellets uit de aanvoerbuis naar
de branderpot getransporteerd.
Daarna kunt u de controller op off zetten zodat het normale shutdown
cyclus in werking treedt.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben kunt altijd een email
sturen naar: info@smokeybanditbbq.nl
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