Manuál nastavení řídícíjednotky zpětného průplachu RSA

1)

Vrchní panel řídícíjednotkyje osazen displejem a pod ním jsou čtyři ovládací tlačítka.

Prvnítlačítko(symbolotočená šipka )je pro Vstup do nabídky řídícíjednotkya vraceníse v nabídce
Druhé tlačítko( troj úhelníknahoru ) pro pohyb v nabídce nahoru

Třetítlačítko( troj úhelníkdolu

)

pro pohyb v nabídce dolu

čtvrtétlačítko( odtržítko ) pro potvrzení vybraného údaje
z)

Přizapnutířídícíjednotkystlačením prvního tlačítkase rozsvítídispleja bude zobrazovat údaj příštího
proplachu.(Automatisch,NáchsteRrickspŮl,Wochen:=Měsíc,Tage:=D€Í'l ,Std:=Hodina
3)
Stlačte čtvrtétlačítko a na displeji se objeví Manuell , RŮckspŮlung jetzt ? a nabídka Nain (Ne)a Ja(Ano)
V případě Že chcete provést průp|ach okamžitě , stlačte čtvrtétlačítkoa filtr se začne proplachovat.
Pozor! Během průplachu nezadávejte na jednotce žádnédalšípožadavky a vyčkejte až bude proplach ukončen.
V případě že nechcete spustit okamžitý proplach ale chcete nastavit dobu následného proplachu

,

stlačte první

tlačítko.

4l
Na displeji se rozsvítínápis ( Hauptmenu RuckspÚlung a pod ním pak Betriebstart a Diverses

.

s)

Třetím tlačítkemse posunete na displeji dolu tak že bude svítit Betriebstart a tento údaj potvrdíte čtvrtým
tlačítkem.

6)

Na displeji budou nápisy ( Betriebstart, Erinnerrung , Automatisch, Delta P ) Na spodní liště displeje pak ZÚrtlck
a Wáhlen
7',)

šipkami nahoru nebo dolu posuňte lištu aby v ní byl nápis
jeho stisknutím.

(

Automatisch

)a

ten pak potvrd'te čtvrtým tlačítkem

8)

Na displeji bude napsáno ( Náchste RÚckspÚl a pod tím Wochen: číselnýúdaj ) ten lze nyní šipkami zvyšovat
nebo snižovat na požadovaný počet týdnů po kterých má filtr propláchnout. Po nastavení požadovaného počtu

týdnů potvrd'te nastavený Údaj čtvrtým tlačítkem.V případě že následující proplach má mít interval kratší než
týden , musíte snížitčíselnýúdaj tak aby vedle nápisu bylo Wochen: 00 . Následně pak tento údaj zase potvrdit
čtvrtým tlačítkem.
s)

Po potvrzeníse pod nápisem Wochen zobrazí nápis Tage: číselnýúdaj. Ten lze nyníšipkami upravovat na
požadovaný počet dnů stejně jako jste to dělali před tím u týdnů. Platí zde stejně že v případě kratšíhointervalu

proplachu než je jeden den musí být vedle nápisu Tage: 00 . Po potvrzení zadaného údaje čtvrtým tlačítkemse
dostanete k nastavení hodin

Std').

(

10)

Hodiny mezi proplachy se nastavují stejně jako týdny a dny. Nejkratšíinterval mezi proplachy je jedna hodina
nejdelšípak 52 týdnů

a

.

11)

Po nastavení hodin je potřeba vybrané nastavení potvrdit čtvrtým tlačítkem a na displeji se objeví Haubtmenu a
Betriebstart. Následně pak opustíte režim nastavení opakovaným stlačením prvního tlačítkaaž displej zhasne.

t2)
Pro ověření správného uložení nastavených údajůstiskněte první tlačítkotak aby se displej rozsvítil a musí na

něm být vámi zadané údaje příštíhoproplachu.
Například : Automatisch, Náchste RrjckspŮl., Wochen: 7 ,Tage:2, Std;0 ). To znamená Že následný průplach
proběhne za 7 týdnů a 2 dny

(

.

V případě že by filtr měl proplachovat v hodinových cyklech (např. po třech hodinách ) Musí po stisknutí
prvního tlačítkaa rozsvícenídispleje být na displeji : Automatisch , Náchste RÚckspul. , Wochen; 0, Tage: 0,
Std: 3 ) . To znamená že následný průplach proběhne každétři hodiny.

Dbejte na to aby jednotka nebyla vystavena vlhkosti která by mohla poškodíttištěnéspoje v zařízení
nebo by vedla k oxídaci baterií !

r

