
PIKAOHJE        
PX, GS, S-sarja ja AS-sarja 

Aikaan perustuva ohjainyksikkö (T-versio) 

HUOM: Suodattimen asennus aina painesäiliön jälkeen. 

Ohjainyksikössä olevia punaisia sokkaliittimiä ei saa poistaa. 

1. Ennen ensimmäistä elvytystä, sinun täytyy asentaa kello oikeaan aikaan.
2. GS versio: Lisää kaliumpermagnaattia 500g säiliöön. (Sininen) Älä poista säiliössä olevaa harsoa.
3. S-sarja: Lisää elvytys-suola, laiteessa on sitä varten säiliö.(Harmaa) 
4. GS/S: Lisää vettä kts: ohje.
5. Kellon säätö aikaan, ohje alla

Paina SET HOUR painiketta niin kauan että näytössä alkaa vilkkumaan tunnit. 

Säädä nuolinäppäimillä tunnit oikeaan aikaan kun aika on oikea hyväksy se SET painikkeella. Säädä sen jälkeen minuutit ja 
hyväksy aika SET painikkeella. 

Laske suodattimeen vesi varovasti aukaisemalla oikeanpuoleinen venttiili hitaasti. 

Varmista että ohitusventtiilisarjan venttiilit on oikeassa asennossa. 

Ensimmäinen pesu. Paina nuolinäppäimiä ylös ja alas 3.sek yhtä aikaa.  

Laite tekee ensimäistä huuhtelua noin 1h tai enemmän mallista riippuen. 

Kun laiteeseen on palautunut kellon näyttö, on suodatin valmis käyttöön. 

Lisää seuraavan kerran noin 1 kk jälkeen kaliumpermagnaattia tai suolaa. 

Tehdasasetus on 7 vrk pesuväli. Sinun ei tarvitse ohjelmoida laitetta muuta kuin tarvittaessa. 

Ensimmäisen huuhtelun jälkeen laite laskee automaattisesti seuraavan pesupäivän. 

JOS OLET EPÄVARMA JOSTAIN ASIASTA, NIIN OTA YHTEYS ASIAKASPALVELUUN. 
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Clack -ohjausyksikön kellon ja päivämääränsäätö (kolme nappinen)  

SET 

Nuoli ylös ↑ 

Nuoli alas ↓ 

Kellonsäätö: 

Paina SET painiketta pitkään. Kellon tunnit vilkkuvat: säädä nuolinäppäimillä ylös tai alaspäin kunnes on 
oikein. Paina SET minuutit vilkkuu säädä nuolinäppäimillä ylös tai alaspäin, kunnes on oikein, paina SET. 
Kellonaika näkyy näytössä ja ei vilku. 

Elvytysajan ja päivän säätö: 

Normaalisti tehdasasetuksena on 7päivää ja huuhtelu aika on 02.00-> 

Jos haluat vaihtaa aikaa tee näin: 

Paina SET ja nuoli ylös yhtä aikaa 3sek näyttöön tulee se aika (tunnit) jolloin elvytys alkaa, muuta aika 
nuolinäppäimellä ylös tai alas sellaiseksi kuin haluat ja paina SET. Minuutit vilkkuu vaihda aika 
tarvittaessa sellaiseksi kuin haluat nuolinäppäimillä ylös tai alas, paina SET. 

Päivämäärän numero vilkkuu (7 tehdasasetus) se tarkoittaa että tekee elvytyksen 7-päivän välein. Jos 
haluat vaihtaa niin nuolinäppäimillä ylös tai alas 1-99 päivää ja hyväksyt SET painikkeella. Kellonaika 
palautuu näyttöön. 
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