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ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

 
 

 
Γηα λα ιεηηνπξγήζνπκε ρεηξνθίλεηα ηνλ Βe24, γπξίδνπκε ηνλ δηαθόπηε ζηε ζέζε ON  

θαη πεξηκέλνπκε ιίγν λα δηαβάζεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ, όηαλ ζηελ νζόλε εκθαληζηεί ε 

έλδεημε  START γπξίδνπκε ηνλ δηαθόπηε ζηε ζέζε START (ιεηηνπξγία κίδαο).   

Επηιέγνπκε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία κε ην πιήθηξν ΑUTO/MAN (ιακπάθη ζβεζηό). 

 

 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΠΛΖΚΣΡΩΝ 
ON                  :   Καηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 
START           :   Eθθίλεζε δεύγνπο (κίδα) 

STOP / OFF   :   Κξάηεκα δεύγνπο – θαηάζηαζε αλακνλήο 

F1                   :    Επεμήγεζε ηεο έλδεημεο νζόλεο 

[↕]                   :   Ελδείμεηο Η/Ζ 

[+], [-]             :   Πιήθηξα ξπζκίζεσλ πξνγξάκκαηνο  

←                    :   ENTER 

 



ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΟΤ Be 24 

 
ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΟΘΟΝΖ 

 

 Τάζε γελλήηξηαο (volt) A.C                   : Πιήθηξα [▼],[▲] 

 Σπρλόηεηα γελλήηξηαο (Hz) A.C            : Πιήθηξα [▼],[▲] 

 Φνξηίν γελλήηξηαο (Amber) A.C           : Πιήθηξα [▼],[▲] 

 Ωξόκεηξν(hours) θηλεηήξα                    : Πιήθηξα [▼],[▲] 

 Τάζε γελλήηξηαο (volt) A.C                   : Πιήθηξα [▼],[▲] 

 Τάζε κπαηαξίαο (volt) D.C                    : Πιήθηξα [▼],[▲] 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΗΔ 

      Κπάηημα κινηηήπα από                                                             Ένδειξη οθόνηρ  

 

 Φακειή πίεζε ιαδηνύ θηλεηήξα                                                    [OIL]  

 Υςειή ζεξκνθξαζία πγξνύ ςύμεο                                                [ºC] 
 Υπεξζηξνθεία θηλεηήξα                                                               [Hi H]                                 

 Φακειή ζπρλόηεηα                                                                       [Lo H] 

 Φακειή ηάζε γελλήηξηαο (volt) A.C                                              [Lo U] 

 Υςειή ηάζε γελλήηξηαο  (volt) A.C                                               [Hi U] 

 Βιάβεο γελλήηξηαο                                                                         [E04] 

 Απώιεηα ηκάληα δπλακό                                                                 [bELt] 

 Φακειήο ζηάζκεο θαπζίκνπ (δεν χπειάζεηαι εξαέπωζη)            [FUEL] 

 Απνηπρία εθθίλεζεο                                                                       [FAIL] 

 Άκεζε θξάηεζε                                                                              [ALAr]                                                                                            

 

 

 

 

 

ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  

 
Αλνίγνπκε ηνλ Βe 24 όπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία θαη επηιέγνπκε 

ηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία κε ην πιήθηξν AUTO/MAN (ην ιακπάθη ζην πιήθηξν 

αλακκέλν).Ο Be 24 αλαιακβάλεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ δεύγνπο ,θαζώο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο κεηαγσγήο (H/z – Γ.Δ.Ζ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΖ  ΔΝΑΡΞΖ - ΠΑΤΖ  Ζ/Ε 

 

Με έλα δηαθόπηε ON/OFF θαη ηνλ Be 24 ζε απηόκαηε θαηάζηαζε κπνξνύκε λα 

έρνπκε ηνλ ρεηξηζκό ηνπ Η/Ζ από απόζηαζε. 

 

* Γηα απνκαθξπζκέλε  έλαξμε (remote) - παύζε  Η/Ζ απαξαίηεηε πξνππόζεζε είλαη 

ην θαιώδην ηνπ START OUT λα κεηαθεξζεί ζηε ζέζε 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

 

 
Γηα λα πξνγξακκαηήζνπκε ηνλ Be 24 αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 

 

1. Γπξίδνπκε ην θιεηδί ζηε ζέζε  STOP/OFF  

2. Αθαηξνύκε ην πιαζηηθό θαπάθη πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ Be24  

3. Σπλδένπκε έλα θαιώδην από ηε θιέκκα Νν31 (-) ηνπ πίλαθα ζην άθξν 

program ηνπ Be24 

4. Παηάκε ην πιήθηξν (άκεζα) [←] κέρξη λα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ε έλδεημε 

[Pro.G] 
5. Με ηα πιήθηξα [↕]επηιέγνπκε ηελ παξάκεηξν πνπ ζέινπκε λα 

πξνγξακκαηίζνπκε 

6. Πηέδνληαο ηαπηόρξνλα ηα πιήθηξα[F1] θαη [+] ή [-] ξπζκίδνπκε ηελ 

παξάκεηξν εθεί πνπ ζέινπκε 

7. Γηα λα δηαηεξήζνπκε ηηο αιιαγέο ζηηο ξπζκίζεηο πηέδνπκε ην πιήθηξν [←]   

έσο όηνπ ε έλδεημε SaVe θαη κεηά Good εκθαληζηεί ζηελ νζόλε 

8. Απνζπλδένπκε ην θαιώδην πνπ ελώλεη ηε θιέκκα Νν31 (-) ηνπ πίλαθα κε ην 

άθξν program ηνπ Be24 

9. Τνπνζεηνύκε ην πιαζηηθό θαπάθη πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ Be24  

 

 

 

 

 

 

 


