INSTALATIONS GUIDE
VVS MONTERING
Rørtilslutninger se tegning nedenfor
Det anbefales, at tilslutte filteret til rørsystemet med fleksible slanger for ikke at beskadige ventil.
HUSK ½” afløbsslange, på ventil og på den overløbs studs der sidder på siden af anlægget.
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Programmering
Systemet er programmeret fra fabrikken.

INSTALATION
Tryk på ‘MENU’ knap i 3 sek. for adgang til bruger programmering.
Nedenstående symboler vises på skærmen, tryk på symbol for at komme ind i undermenu, ændre ved tryk på SET knap.

Tid og dato:

Indstill tid og dato

DIVERSE: Her kan følgende parameter vælges:
Måle enhed:
Metric or US.
Sprog: English, French, Spanish and German.

NOTE: Det anbefales på ingen måde, at ændre i andre parameter

FØR OPSTART
Hæld ikke blødgøringstabletter i anlægget før regenerering.
1. Placer ventilen i 'service' mode (brug nøgle til hjælp)
VIGTIGT. Drej langsomt på hanen ca 1/4 omg. Så vandet ikke løber ind i anlægget med fuld tryk.
Når vandet er stille åbnes der helt op for tilgang.
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2. Åben for et par vandhaner i nærheden af anlægget så luft kan komme ud.
3. Strøm skal være tilsluttet.
4. Ovenstående installation skal være udført. ( manual sektion 6.3)
5. LUK FOR TILGANG I 5 MINUTTER SÅ RESIN KAN FALDE TIL RO I FILTERET.
6. Tryk på "REGEN knappen i 3 sekunder for at starte en regenerering. Nu er du inde i regenerering menuen. Vælg den
umiddelbare regenerering (Immediate). Efter nogle minutter, vil systemet gå videre til Backwash fase.
7. Lad regenerering køre færdig.
8. Fyld tanken op med salttabletter.
9. Systemet er klar til brug.
Har du spørgsmål til ovenstående, skriv en mail, eller give mig et ring på 26512502
Med venlig hilsen / Yours sincerely
Borza IVS.
Moseblokker 5
8940 Randers
CVR. 36031794
TLF.26512502
www.udenkalk.dk

