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1. Inställningar FÖR DOSERING

1. Tryck ESC för att komma till grundmenyn.

2. Tryck på SET-knappen för att aktivera menynläge.  
Stega höger till Aktions-kod (se bild 1). Tryck SET. 

3. Slå in aktions-kod (se bild 2) enligt tabell:

Antal permanent-
boende Aktions-kod

1-2 FA370001
3-4 18370002
5-6 46370003
7-8 C5370004

9-10 9B370005
> 10 79370006

4. Verifiera med SET. 

5. Tryck ESC för att komma till utgångsmenyn. Klart!

2. Fällningsmedel OCH Placering av dunk
Placera dunken på den rostfria hållaren och dra ett streck för kemnivå 
och skriv datum. PAX XL 60 används och dunken placeras stående eller 
liggande.

Dunken placeras liggande eller stående.

Bild 1

Bild 2
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3. Anslutning av kemslangar
Doseringsslangen ska dosera i utgående kammare.  
Doseringsslangen ska träs igenom klämman enligt bild.

Sugslangen som i änden är markerad  
”Kemdunk” träs genom dunkens platslock 
(borra 10 mm hål) och sätts fast i sänkets 
sil. Sänk ner sänket i dunken och skruva 
på locket. 

4. Provkörning av pump till fällningsmedel
I styrskåpet sitter en doseringspump som pumpar fällningsmed-
let. Den ska provstartas för att kontrollera att den suger fällnings-
medel.

Tryck på knappen SET. Stega genom att trycka på pil åt höger  
till ”Handkörning Funktion”. Tryck SET. 

Stega till ”Handkörning f-fällning: AV”.

Starta pumpen genom att trycka på tangenten 1. Låt pumpen gå 
tills fällningsmedlet har vänt i pumpen. När fällningsmedlen har 
vänt i pumpen stäng av pumpen genom att trycka på tangenten 0. 
Pumpen går i tio minuter om den inte stängs av med tangenten 0. 
Om det är långt  mellan skåp och verk kan pumpen behöva startas 
en gång till. 

När fällningsmedlet har vänt i pumpen, tryck 0 för att stänga av 
pumpen, tryck sedan ESC två gånger för att komma till utgångs-
menyn. Klart!

Illustration över slangar till fällningsmedel 
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