Het inregelen van de puls-/pauzetijd in de timer:
- Wacht nadat er spanning op de pomp is gezet totdat deze zijn opstartcyclus heeft doorlopen.
-

Druk tenminste 3 seconden op
wordt dan een E-.

tot dat de timer in Edit Mode komt, de eerste letter

-

Gebruik de pijltoets
totdat er E-PN of E-PH in beeld verschijnt.
E-PN = Pauzetijd minuten
E-PH = Pauzetijd uren

-

Druk op

-

Gebruikt de pijltoetsen

-

Druk op
om te bevestigen.
De timer springt nu terug naar het hoofdmenu.
Gebruik de pijltoetsen totdat er E-LN of E-LS in beeld komt.
E-LN = Werktijd minuten
E-LS = Werktijd seconden

-

Druk op

-

Gebruikt de pijltoetsen

-

Druk op

-

Druk tenminste 3 seconden op
puls/pauze modus.

. De pauzetijd kan nu ingeregeld worden.
voor het gewenste aantal minuten of uren.

. De werktijd kan nu ingeregeld worden.
voor het gewenste aantal minuten of seconden.

om te bevestigen.
om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de

Als u gebruik wilt maken van de laagniveau melding moet deze ook aangezet worden in de timer.
Het aanzetten van de laagniveau melding in de timer:
-

Druk tenminste 3 seconden op
wordt dan een E.

-

Gebruik de pijltoets

-

Druk op

-

Er verschijnt nu CN-B in beeld gebruikt de pijltoets
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tot dat de timer in Edit Mode komt, de eerste letter

totdat er E-CN in beeld verschijnt.

.
totdat CN-F in beeld verschijnt.
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-

Druk op
om te bevestigen.
De timer springt nu terug naar het hoofdmenu en E-CN verschijnt weer in beeld.
Gebruik de pijltoetsen totdat er E-AL in beeld komt.

-

Druk op

-

Gebruik de pijltoets

-

Druk op
om te bevestigen.
De laagniveau melding in de timer staat nu aan.

-

Druk tenminste 3 seconden op
puls/pauze modus.
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om te bevestigen.
totdat er AL-1 in beeld verschijnt.

om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de
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