Puhtaudenosoitin
PS300 Asennus ja käyttöohje

Vihreä vilkkuva valo

Vilkkuva punainen valo

Järjestelmä on valmis
annostelemaan akkuvettä

Vaihda suodatinpatruuna

Ei valoa

Kiinnityslevy (A)

Vaihda/tarkista paristo

Suodatinpatruuna (B)

KÄYTTÖVINKKI:

On suositeltavaa, että suodattimesta
tuleva akkuvesi valutetaan akkuvesityskanisteriin (20-30ltr), joka asennetaan
n. 170-180cm korkeudelle akkukennojen
pinnasta, jolloin saavutetaan sopiva
vedenpaine akkukennojen automaattivesityskorkeille. Vesityskanisterin ja akun
välissä olevan virtausmittarin pyöriminen
ilmoittaa milloin akku on vesitetty.

Kiinnityshihna (C)
Syöttöletku (D)
Sulje vesihana ja poista
suodatinpatruuna

Avaa paristorasian 4 ruuvia

HUOM:

Suodatinjärjestelmä ei sovellu
valmistusprosessissa olevaksi
tislatunveden tekolaitteeksi.

Paristokotelo (E)

Siirrä 2 uros-pikaliitintä uuteen
suodatinpatruunaan. Käytetty
patruuna ei ole ongelmajätettä

Vaihda paristo

Puhtauden osoitin (F)

Ulostuloletku (G)

Virtaussäädin (H)

Asenna uusi suodatinpatruuna,
valuta 10ltr vettä ennen käyttöä.

Sulje paristorasia 4:llä ruuvilla

Pakkaus sisältää:

HUOM:

1 x Kiinnityslevy (A)
1 x Suodatin (B)
1 x Kiinnityshihna (C)
1 x Syöttöletku (D)

Kun paristo on vaihdettu, käynnistyy
valotoimintojen testi. Valotoiminto testin järjestys:
(a) punainen valo yksipulssi
(b) vihreä kevyt yksittäinen pulssi
(c) punainen ja vihreä valo yhdessä yksittäinen pulssi
(d) normaali vilkkuva vihreä valo
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Tarvittavat työkalut:
1 x Paristokotelo (E)
1 x Puhtauden osoitin (F)
1 x Ulostuloletku (G)
1 x Virtaussäädin (H)
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KÄYTTÖ - JA TURVALLISUUSOHJEET

Akut sisältävät rikkihappoa, käytä aina hyväksyttyjä suojaimia ja vaatteita
(käsineet, suojalasit ja esiliina).

Asennus

Kiinnitä pikaliittimellä
puhtaudenosoitin suodatinpatruunan alaosaan.

Yhdistä sininen ulostuloletku
kierreliittimellä puhtauden
osoittimeen.

Kiinnitä ulostuloletkun toiseen päähän
joko vesityspistooli tai virtaussäädin.

Käyttöönotto (myös suodattimen vaihdon jälkeen)
Poista suodatin kiinnikelevystä

Asenna ja kiinnitä kiinnityslevy
pystysuoraan 2:lla ruuvilla siten
että suodattimen kiinnityshihna
osuu silmien korkeudelle.

Poista punaiset suojakorkit ja
kierrä uros-liittimet paikalleen.

10L

(2.6 US Gal)

< 75psi
(5.2bar)
Avaa vesihana, huomioi max
vedenpaine 5.2bar. Liian voimakas
vedenpaine ajaa suodatinmassan ulos.
Kiinnitä suodatin kiinnikelevyyn.
Varmista, että nuolet osoittavat
ylöspäin.

Kiinnitä syöttöletku suodattimen
yläosaan.

Kiinnitä syöttöletkun toinen pää
vesihanaan, huomioi max. 5.2bar
vedenpaine.

Normaali käyttö

Löysää paristokotelon ruuvit ja
poista suojateippi. Kiristä ruuvit.

Poista paristokotelon kiinnitysteipin
suojat.

Kiinnitä paristokotelo kiinnityslevyyn.

Avaa vesihana, huomioi max
vedenpaine 5.2bar. Liian voimakas
vedenpaine ajaa suodatinmassan ulos.
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Valuta erilliseen astiaan 10ltr
suodattimen läpi tullutta vettä.

Kun puhtauden osoittimessa syttyy
vihreä valo, on suodatinjärjestelmä
käyttövalmis.

Varmista, että vesi virtaa
suodatinjärjestelmän läpi,
ja käytä sitä tarpeesi mukaan.

Kun olet laskenut riittävästi akkuvettä,
sulje vesihana ja laita akkuvesiletku
suodattimen seinälevyssä oleviin
koukkuihin.
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