ROMATIC 20
Naudojimo instrukcija
Į rezervuarą pripildykite tiek nukalkinimo tirpalo, kad skystis apsemtų siurblio rotorių.

NUKALKINIMO SKYSČIO TEMPERATŪRA NIEKADA NEGALI VIRŠYTI 50⁰C.
Žarnų galus prisukite prie įrenginio, kurį reikia nukalkinti. Elektros laidą prijunkite prie 220V, vienfazio
elektros šaltinio. Veikimo metu siurblio dangtelis turi būti nuimtas tam, kad iš sistemos pasišalintų
nukalkinimo metu susidariusios dujos. Tikrinkite, kad putos neviršytų maksimalaus pripildymo lygio.
Naudojant siurblį ROMATIC su srovės tėkmės keitikliu, kalkes galima pašalinti iš abiejų sistemos įleidimo
angų. Galima užprogramuoti nukalkinimo trukmę ir srovės keitimo laiką. Šalinant kalkes iš abiejų sistemos
pusių, išvalomi ir labiausiai užsikimšę vamzdynai. Tuo pačiu žymiai sutrumpinamas nukalkinimo laikas.
Valymą galima laikyti baigtu, kai grįžtamojoje žarnoje nebesimato burbulų, o tirpalas vis dar ėdus.
KAI NUKALKINIMAS YRA BAIGTAS, REZERVUARE NEPALIKITE NUKALKINIMO SKYSČIO.
Jei kurį laiką siurblio nenaudosite, sistemą praplaukite švariu cirkuliuojančiu vandeniu. Visi
Rothenberger įrenginiai yra pagaminti iš aukštos kokybės rūgščiai atsparių medžiagų bei keletą kartų
patikrinti. Laikydamiesi aukščiau išvardintų nurodymų, išvengsite naudojimo ar priežiūros problemų.
NUSTATYMAS
Siurblį įjungsite paspausdami ant korpuso įmontuotą mygtuką. Įjungus siurblį pradeda mirksėti
„OPERATE HOURS“ (darbo valandos) lemputė, kuri tuo metu rodys 0. Paspauskite mygtuką DX arba SX
tam, kad įjungti rankinį siurblio valdymą. Ekrane matysite skaičių 1. Norėdami įjungti automatinį
siurblio veikimą, vadovaukitės žemiau išvardintais nurodymais:
1. Paspaudus mygtuką +, esantį prie skalės „BACKFLOW INTERV. MIN“ (min. srovės tekėjimo
intervalas), skaičius 1 bus užfiksuotas ekrane; tai reiškia, kad srovės tekėjimo kryptis keisis kas minutę.
2. Norėdami pakeisti duomenis, viena kartą paspauskite mygtuką +, nustatytas rodmuo pradės
mirksėti; skaičiui mirksint, spauskite mygtuką + kelis kartus ir taip padidinkite skaičių, jį galite padidinti
iki 9. Po 3 sekundžių nustatytas skaičius bus užfiksuotas.
3. Laikui einant skaičius ekrane mažėja. Norėdami sužinoti tikrąjį nustatytą duomenį, 1 min. spauskite
mygtuką +, nustatytas skaičius pradės mirksėti.
4. Norėdami pakeisti nustatytus duomenis, vadovaukitės aukščiau nurodytais 2 ir 3 punktais.
5. Jei norite grįžti į rankinio valdymo režimą, automatinio veikimo metu du kartus paspauskite mygtuką
SX arba DX.
6. Kai baigiasi ekrane „OPERATE HOURS“ (darbo valandos) nustatytas laikas, siurblys sustoja, o ekrane
pradeda mirksėti skaičius 0.
7. Norint pakartotinai paleisti siurblį, spauskite DX arba SX; siurblys įsijungs į rankinį
režimą, o ekrane „OPERATE HOURS“ (darbo valandos) mirksės skaičius 1.
ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
Patvirtiname, kad šis gaminys atitinka 89392EEC; 91368EEC; 73/23EEC;
89/336EEC direktyvas ir harmonizuotas normas EB 50144.
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