
Bijlage handleidinS Prometheus Pro4

In verband met een recente wijziging van het type regelaar in de Prometheus Pro-l volgt hieronder

een aangepaste manier voor het wijzigen van de gewenste eindtemperatuur van de stook'

De in de originele handleiding beschreven manier van programmeren, werkt niet bi j  de regelaar van

het type HANYOUNG NUX AX4.

Invoeren van de eindtemPeratuur:

1. Zet de driestanden schakelaar op 'display' '

2. Houd nu een aantal seconden de 'MODE'toets ingedrukt '  In

het display veranderd de actuele oventemperatuur in 'Su' '

(zie afbeelding)

3. Druk op de '{ '- toets, het laatste getal van de

eindtemperatuur gaat nu knipperen' Deze kunt u nu

wijzigen met de 'a'erì 'v '-toetsen.

4. Druk nu nogmaals op de '{ '- toets, het middelste getal van

de eindtemperatuur gaat nu knipperen' Deze kunt u nu

wijzigen met de 'a'en 'v'-toetsen.

5. Druk nu nogmaals op de '{ '- toets, het eerste getal van de eindtemperatuur gaat nu

knipperen. Deze kunt u nu wijzigen met de'a'en 'v'-toetsen'

6. Als u klaar bent met het invoeren van de eindtemperatuur, houdt u weer een aantal

seconden de 'mode'-toets ingedrukt. Totdat de actuele oventemperatuur weer in beeld

staat.

7. Zet de driestanden schakelaar op 'heate/. De oven gaat nu opstoken naar de door u

ingevoerde eindtemPeratuur.
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Prometheus Pro-l

Alvorens ie beqint

o Zet jeoven in een goed geventileerde ruimte op een vuurvaste ondergrond. Zorg dat de oven

op minimaal 30 crn-afstand staat van muur of ander brandbaar materiaal.
o Zelde oven uit als je hem niet gebruikt
. Raak de buitenkant van de oven niet aan als deze aanstaat
o zorgdat het snoervan de oven, de wand van de oven niet raakt.
o Laat je oven niet onbeheerd achter als deze aanstaat
o Draag een beschermende bril als je in de hete oven kijkt
. Zetde oven uit, voordat je de oven deur openmaakt'
. Draag (speciale) ovenhàndschoenen als je een warme oven gaat laden of uitladen.
o Stook geen materialen in je oven, waarvàn je niet weet of het kan of hoe het zich gedraagt bij

hoge témpraturen (explosie, gevaarlijke gassen)
. Houd je werkplek vrij van etenswaren.

lnstallatie

Gebruik geen verlengsnoer als het niet nodig is. Moet je het wel gebruiken, neem dan een

verlengsnoer dat geaard is en niet langer dan 500 cm.

Plaatsing van je oven
o Zetje oven in een droge, goed gelsoleerde, veilige plaats
o Zorgervoor dat in dezélfdè ruimt als de oven zich geen lichtontvlambare materialen bevinden

(verf, oplosmiddelen, enz)
. 2et je oven minimaal 30 cm van de muur, niet in de buurt van gordijn of ramen.
. Zorgervoor dat de temperatuur van de ruimte waarin de oven staat niet hoger wordt dan 40

graden Celsius.
o De buitenkant van de oven wordt in principe niet noemenswaardig warm, maar men beveelt

aan om de oven op een vuurvaste onderplaat van 50x50 cm te zetten. Je hebt dan ruimte om
materiaal wat is gebakken, maar nog warm is daar op te leggen'

. Zotg ervoor dat het snoer de oven niet raakt.
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Links zit het controle paneel van de oven - digitale temperatuur controller
Rechts zit een schakelaar die in 3 standen is te zetten'
Zet je de schakelaar óp Oe Of SpLAY stand, dan verschijnt er na een paar seconden op de bovenste rij

van de digitate tempraiuur controller de tempratuur, in hèt g.ro-en, van de ovenkamer (bijv' 17 gra99l -

zie afbeeiding). op'de onderste rij komt de temperatuur, in het rood, te staan zoals die is ingesteld (b.v'

700 graden --Oit Oetefent dat als je de oven aanzet, de oven gaat opwarmen naar 700 graden Celsius -

zie afbeelding).

Aanpassen van de temPeratuur

MODE

VOLGENDE STAP

WAARDE OMLAAG

WMRDE OMHOOG

Klepje van de controller

1. Open het klepje van de controller.
2. Zetde 3 standen schakelaar in de DISPLAY positie
3. Druk op de "MODE" toets
4. Het 4e -meest rechtse- cijfer van het rode display knippert.
5. Met de pijl toets omhoog of omlaag pas je deze waarde aan
6. Druk op de toets'VOLG;ENDE STAP". Éet 3e cijfer knippert. Met de pijl toets omhoog of

omlaag pas je deze waarde aan.
Druk o-p'de toets "VOLGENDE STAP". Het 2e cijfer knippert. Met de pijltoets omhoog of
omlaag pas je deze waarde aan
Druk ó'de tbets "VOLGENDE STAP'. Het 1e cijfer knippert. Met de pijl toets omhoog of

7.

8.X
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omlaag pas je deze waarde aan.
9. Als a1é àijteir zijn aangepast druk dan op de "MODE" toets. De cijfer knipperen niet meer.

Vergeet dit niet daar anders de wijzigingen ongedaan worden'
10. Zetie 3 standenschakelaar in de OFF positie. Leg het materiaal wat gebakken moet worden

op een keramiek plaatje of ovendeken en leg het in de ovenkamer. Sluit de deur.
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Zet de 3 standen schakelaar nu op HEATER dan start de oven met opwarmen. De.oven stijgt

dan zo snel mogelijk naar de ingestelde tempratuur (na31800 graden Celsius doet hij in

ongeveer 20 minuten - test neiuit met je eigen oven). Als de oven de ingestelde temperatuur

heeft bereikt, zet je een kookwekker op b.v. 10 minuten. Je laat de oven dan 10 minuten Staan

bakken op je ingestelde tempratuur.
fla f..'et atiàan ùan ie kookwekker zet je de 3 standen schakelaar op DISPLAY. Je kunt dan aan

de bovenéte rij van de digitale tempraiuur controller zien hoe warm de ovenkamer is' De oven

is goed geisolóerd en de-tempratuur zal niet heel snel dalen. Wilje het afkoelen
veisnettén,... . . . .2et dan de ovendeur open. Draag dan wel ovenhandschoenen en een

beschermende bril.

Test 1
Hierbij zijn de glasplaatjes gebruikt zoals ArtClay ze in het assortiment heeft'
Neem de vezelplaat #teg-op de vezelplaat het witte ovenpapier. Op het ovenpapier leg je de

glasplaatjes

plaats de vezelplaat met daarop het ovenpapier en glasplaatjes in de ovenkamer. Controleer of er niets

verschoven is, leg het weer even goed met een pincet'
Sluit de oven deur, zet de oven op HEATING positie

De oven is ingesteld op 800 graden Celsius. De temperatuur loopt zo snel mogelijk op naar 800 graden

Celsius. Nadat Oe oven deze'temperatuur heeft bereikt, zet je de kookwekker op 15 minuten. Na 15

minuten bakken zet je de 3 standen schakelaar op DISPLAY. La.at de oven afkoelen met de ovendeur

gesloten (niet de ovéndeur openzetten om het proces van afkoelen te versnellen, doe je dit wel - dan

gaat je glas kapot)

Het resultaat is een cabon
gebakken glas element
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Test 2
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Hierbij ziin zelf gesneden glasplaa$es gebruikt
met tussen de glasplaatjes in glasfrit en er
bovenop glas-Poedersig lasfrit
Neem de vezelplaat en leg op de vezelplaat
het witte ovenpapier. Op het ovenpapier leg je
de glasplaatjes met frit en poeders.

plaats de vezelplaat met daarop het ovenpapier en glasplaatjes in de ovenkamer. Controleer of er niets

verschoven is, leg het weer even goed met een pincet'
Sluit de oven deur, zet de oven op HEATING positie

De oven is ingesteld op 8OO graden Celsius. De tempratuur loopt zo snel mogelijk op naar 800 graden

Celsius. Nadat de oven dezjtempratuur heeft bereikt, zet je de kookwekker op 15 minuten. Na l5

minuten bakken zet je de 3 standen schakelaar op DISPLAY_. Laat de oven afkoelen met de ovendeur

gesloten (niet de ovendeur openzetten om het proces van afkoelen te versnellen, doe je dit wel dan

gaat je glas kaPot)

Het resultaat is een total fuse
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Test  3  1 , , ) -_^ )  ^^  r^úan t ,
In test 3 wordt gewerkt met ramping. Ramping is het in een bepaald tijdspad op laten lopen van je

ingestelde temPratu ur.
Dè stookcurve van test 3 is als volgt:

o Stap 1. Naar 560 graden Celsius in 60 minuten
. Stap 2. Op 560 graden Celsius, 10 minuten vasthouden
. Stap 3. Naar 800 graden Celsius, zo snel mogelijk
o Stap 4. Op 800 graden Celsius, 15 minuten vasthouden

Daarna de oven uitzetten en aflaten koelen

Het aanzetten van de ramp functie van de oven

zet de 3 standen schakelaar op DIsPLAY en wacht even op de digitale controller.
Grijze klepje omlaag, zodat je de instelknoppen ziet'

Druk 3 seconden op de "MODE" toets en je ziet dit
(onderste rij kan andere nummers hebben)

Druk 3 seconden op de "MODE" toets en je ziet dit
(onderste rij kan andere nummers hebben)

Druk 3 seconden op de "MODE" toets en je ziet dit
(onderste rij kan andere nummers hebben)

Druk 3 maalop de "MODE" toets en je ziet dit.
De onderste getallen lijn staat op 0000, verander dit in 1000. Ga met pijlknop die
naar links wilét naar dé meest linkse nul, met de pijlknop die omhoog wijst, maak

1e van Oe nui een 1. Links onder op de digitale controller knippert een klein oranje
lampie. Druk 1 maal kort op de "Mode" knop zodat je de instelling die verandert is
bevestigd. Het bewuste lampje knippert nu niet meer.

In de stap die nu komt, moet je 2 knoppen tegelijkertijd indrukken - namelijk de
"MODE'en de toets met de [i1t naar "LINKS'. Druk ze tegelijk in en houd ze +l- 5
seconden ingedrukt. Je ziet het dit.

Druk hierna 4 maal op de "MODE" toets en je ziet dit
Verander '1111 naar 0111 (ga met de linkerpijl knop naar de meest linkse 1 en
verander met de pijlknop diè omlaag wijst de 1 in een 0). Druk 1 maal kort op de
"Mode" toets om deze instelling te bevestigen.

Zet nu de 3 standen schakelaarlop OFF. Je hebt nu de ramp-functie aangezet'

Indien je de ramp-functie weer eraf wil halen. Dan herhaalje al bovenstaande stappen - bij de laatste

stap vérander je 01 I 1 terug naar 1 111. Zetde 3 standen hendel op OFF en de ramp-functie is uitgezet.
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Test 3

Nu kun je glas fusen in stappen.

Hoe ga je te werk!

De oven staat oP OFF Positie

Neem de vezelplaat en leg op de vezelplaat het witte ovenpapier' Op het ovenpapier leg je de

glasplaatjes met frit en Poeders
Plaats de vezelplaat met daarop het ovenpapier en
glasplaatjes in de ovenkamer. Controleer of er niets
iers'cnov-en is, leg het weer even goed met een pincet'
Sluit de ovendeur

De stookcurue van test 3 is als volgt:
o Stap 1. Naar 560 graden Celsius in 60 minuten
o Stap 2. Op 560 graden Celsius, 10 minuten

vasthouden
. Stap 3. Naar 800 graden Celsius, zo snel

mogelijk
o Stap 4. Op 800 graden Celsius, 15 minuten

vasthouden
. Daarna de oven uitzetten en aflaten koelen

Het proqrammeren van de oven voor glas fusinq

Stelde eerste stap in. ln 60 minuten naar 560 qraden
zet oe oren in olsPLAY positie, wacht op de digitale controller.
Druk 3 sec. op de "MODEi' toets, je ziet dit scherm (cijfers onderste rij kunnen
afwijken)
In dé onderste rij kun je nu de tijd instellen, de tijd is in minuten. 0000 wordt
votgens het schéma hierboven Ó060. Bevestig je instelling door op de "MODE"

toets te drukken.

zetde oven op HEATER positie, wacht op de digitale controller..
Druk op de "l\iode" toets en je ziet dit scherm (cijfers onderste rij kunnen
afwijken)
tn dó onOerste rij kun je nu de tempratuur instellen. Zet de tempratuur op 560
graden. Druk op de "MODE" toets om je instelling te bevestigen

Na het bevestigen hiervan, gaat je oven meteen aan de gang met het uitvoeren
van deze stap óie je hebt ingestétO. Stel je kookwekker in op 60 minuten. Op de
digitale controller geeft de bovenste rij aan de tempratuur van de ovenkamer en
dionderste ril geàft aan waar op dat moment de oven naar toe stijgt. Het
tijdspad is lng-eétetO op 60 minuten, na 60 minuten staan beide tempraturen op
de digitale controller gelijk.
Als dé oven de ingesíetcíe tempratuur in gestelde tijdspad heeft bereikt, gaat de
oven automatisch uit.K
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ffiitie, wachtop de digitale controller.
ilk a sec. op de "MODE;'toets, ie ziet dit scherm (cijfers onderste rU kunnen
afwijken)
in Oé onb"rrte rij kun je nu de tijd instellen, de tijd. is in minuten. 0060 wordt

;"tg;" Éet scnéma hierboven ó010. Bevestig jé instelling door op de "MODE"

toets te drukken.

zetde oven op HEATER positie, wacht op de digitale controller. .
óiu[ op de .[riODE" toets en je ziet dit scherm 1òilters onderste rij kunnen afwijken)

In de onderste rij kun je nu dé tempratuur instellen. De tempratuur blijft op 560
graden.Drukopde' t t r tOOE' toetsomje inste l l ingtebevest igen

Na het bevestigen hiervan, gaat je oven meteen aan de gang met het uitvoeren
uaì OèrJ stap ói" 1e hebt inlestéld. Stel je kookwekker in op 10 minuten' Op de

digitale controller geeft de bóvenste rij aàn de tempratuur van d.e ovenkamer en de

òriOérste rij geeft àan waar op dat moment de oven naar toe stijgt. Aangezien de

oven is ingeétetO op het vastirouden van de tempratuur, zal er niet veel

veranoerin. Hettijàspad is ingesteld op 10 minuten. Na deze 10 minuten gaat de

oven automatisch uit.

zet de o\ren in DlsPtnY positie, wacht op de digitale controller.
Druk 3 sec. op de "MODE;'toets, je ziet dit scherm (cijfers onderste rij kunnen

afwijken)
In dó onderste rij kun je nu de tijd instellen, de tijd is in minuten. 0010 wordt
vofgens het schéma hierboven b000. Bevestig je instelling door op de "MODE"
toets te drukken.

Zet de oven op HEATER positie, wacht op de digitale controller. ..
óiu[ op de ,,MODE" toets en je ziet dit scherm (cijfery onderste rij kunnen afwijken)
In de onderste rij kun je nu dé tempratuur instellen. Zet de tempratuur op 800
graden. Druk op de "MODE" toets om je instelling te bevestigen

Na het bevestigen hiervan, gaat je oven meteen aan de gang met het uitvoeren
van deze stap óie je hebt ingestétO. Blijf in de buurt van je oven,-zodat je de digitale
controller in de gaien kunt hóuden. Op de digitale controller geeft de bovenste rij
aan de tempratùur van de ovenkamer en de onderste rij geeft aan waar op dat
moment de oven naar toe stijgt. Aangezien de oven is ingesteld op zo snel
mogelijk naar 800 graden. Zàl ae tempratuur snel stijgen. Na het bereiken van de
ingéstelde tempratuur gaat de oven automatisch uit.

Zet de o\ren in DISPLAY positie, wacht op de digitale controller'
Druk 3 sec. op de "MODE;' toets, je ziet dit scherm (cijfers onderste rij kunnen
afwijken)
tn Oé onderste rij kun je nu de tijd instellen, de tijd is in minuten. 0000 wordt
volgens het schéma Éerboven b0t 5. Bevestig je instelling door op de "MODE"

toets te drukken.

Na het bevestigen hiervan, gaat je oven meteen aan de gang met het uitvoeren
van deze stap óie je hebt inlestétO. Zet je kookwekker op 15 minuten. Door de tijd
die het duurt voordat je de oven hebt ingesteld, kan het zijn dat je oven tot wel 15
graden Celsius terug Lakt. Dit is geen Probleem voor het fuse werk dat we hier
úituoer"n. Op de dig-itale controllér geeft de bovenste rij aan de tempratuur van de
ovenkamer en de onderste rij geeft aan waar op dat moment de oven naar toe
stijgt. Mocht de tempratuur wat gezakt zijn dan stijgt ze weer naar de ingestelde
80ó graden. Het tijd'spad is ingesteld op 15 minuten. Na deze 15 minuten gaat de
oven automatisch uit en begint af te koeler.
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Resultaat van total fuse
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