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Kontrolpanel og funktioner 
I de fleste tilfælde er det bedst at køre Magma-M fugemaskinen i dens Auto-mode. Se brugermanualens side 

10 for opstartsproceduren. Hvis du alligevel i nogle situationer skulle få brug for at styre maskinen manuelt, 

forklarer vi herunder, hvad hver enkelt kontakt i kontrolboksen gør. 

1)  Auto/OFF/Manuel I Auto-mode vil strømmen blive sendt til den roterbare knap på frontcoveret. 

Når kontakten er på Off, bliver strømmen ikke sendt videre end til boksen og fugemaskinen kan ikke 

bruges. Når kontakten er på ”Manual” bliver de fire knapper nedenunder aktiveret og fugemaskinen 

styres ud fra indstillingerne på disse. 

 

2) Controller On/Off Når denne kontakt er aktiveret, vil de tre controllere til højre blive aktiveret og 

bruges til at styre oliefyret og generatoren til den opvarmede slange. 

 

3) Pumpe til fugemasse: Seal/Off/Clean Out Når kontakten er på ”Seal” vil pumpen rotere og fugemas-

sen vil enten blive pumpet tilbage i tanken eller ud i slangen. Når kontakten er på ”Off” roterer pum-

pen ikke. Når kontakten er på ”Clean Out” vil pumpen rotere i modsat retning og suge det materiale 

tilbage, der måtte være i slangen. 

 

4) Omrører CCW/Off/CW Denne kontakt styrer om omrøreren roterer med eller mod uret. Hvis kon-

takten står i midten, roterer omrøreren ikke. CCW = mod uret, CW = med uret. 

 

5) Low Flow Control Du vil indimellem opleve, at materialet vil ”spytte” ud af lansen, hvis flowkontakten 

er på 3 eller under. Hvis det sker, skift Auto/Manual-kontakten til Manual og sæt Low Flow-kontakten 

til ”For material flow lower than 4”. Herefter vil pumpen til fugemasse kun rotere, når triggeren i 

lansen aktiveres. 

 

6) LED – Pumpe (Grøn) Denne LED indikerer, at fugemassen har nået den indstillede temperatur. Hvis 

fugemaskinen er i Auto-mode vil pumpen til fugemasse begynde at pumpe. 

 

7) LED – Omrører (Grøn) Denne LED indikerer, at varmen på oliebadet har nået den indstillede tempe-

ratur. Hvis fugemaskinen er i Auto-mode vil omrøreren begynde at rotere. 

 

8) LED – Opvarmet slange (Grøn) Denne LED indikerer, at den opvarmede slange har nået den indstil-

lede temperatur og er klar til brug. 

 

9) LED - Oliefyr (Gul) Denne LED indikerer, at oliefyret er tændt. 

 

10) Sikring på opvarmet slange Denne slow-blow-sikring beskytter den opvarmede slange. 

 

11) LED – Generator til opvarmet slange (Gul) Denne LED indikerer, at generatoren til den opvarmede 

slange er tændt. 

 


