
Installationsanvisning
Automatik
J40-J175



Beskrivning meny hantering i Zelio Logic

Huvudbild vid normalt läge:
Huvudbilden växlar mellan visning av ”Filtrering” och Datum/tid

Automatiken är fabriksinställd:
En returspolning per vecka. Returspolningen sker på natten mellan onsdag och torsdag från klockan 
01:00 till klockan 01:15.

Ändring eller komplettering av fabriksinställningen görs enligt nedanstående anvisningar. 
Minsta spoltid är 10 minuter.

Funktion sommar/vintertid är aktiverad.

Observera att reglermotorerna inte arbetar samtidigt!

Meny för inställningar:

Genom att trycka på den gröna knappen ”Menu/Ok”, kommer man in i inställnings
menyn.
Tryck     en gång, till ”Parameter” , och därefter ”Menu/Ok” för att komma åt själva
program inställningarna.



Inställning av tidur:
Måndag = 0

Bilden visar fabriksinställning .

Kontroll eller ändring av program inställning

Ovan nämns hur man kommer in i inställningarna ”PARAMETER”. När man kommit in i
Parameter menyn, blinkar H1 upp till vänster.

För att ändra vilken veckodag eller dagar spolning ska ske,  trycker man  två gånger.
Det första strecket upptill höger blinkar. 

Vill man aktivera Måndagen tryck       eller 
strecket ändras till en 0:a. Nu kommer en spolning att ske på måndagen.

Vill man aktivera tisdagen trycker man en gång och tycker      eller och det ändras
då till en 1:a. osv. Dagarna är numrerade 0-6 med början på måndag.

För att ändra spoltiderna, fortsätt förbi med knappen till den tid du vill ändra börjar
blinka. Ändra sen värdet genom att bläddra upp eller ner med pilarna precis som på
inställningen av veckodagen. Kontrollera att ON tiden är före OFF tiden. 
Minsta spoltid är 10 minuter.

T. ex:
H:M ON 10:00
H:M Off 10:15

Återgång till huvud menyn
Tryck på Menu/Ok. CONFIRM CHANGES ? visas.
Välj Yes eller No med      eller      bekräfta ditt val val genom att trycka Meny/Ok två
gånger.

Manuella funktioner

Aktiveras från huvudbilden.



Manuell spolning

PÅ: För att starta spolning manuellt, tryck en gång på (ON)-knappen.
(Båda reglermotorer aktiveras samtidigt och cirkulationspumpen stannar) Displayen
visar ”SPOLNING”. Observera att reglermotorernas gångtid är 120 sekunder.

FRÅN: För att stänga av spolningen tryck en gång på  (OFF)-knappen.
(Den övre gulmärkta reglermotorn aktiveras och cirkulationspumpen startar. Den
undre reglermotorn aktiveras efter en fördröjning på 300 sekunder)
Displayen visar omväxlande ”FILTRERING” och datum samt klockslag.

Montering av motorerna på J-filter

OBS! På trevägsventilerna sitter stift och på ena kortändan finns en röd markering. 

Den röda pricken skall peka uppåt vid trevägsventil under syrepelaren. 
Vid trevägsventilen på toppen, skall den röda pricken peka mot cirkulationspumpen, då är 
båda ventilerna i läge filtrering. 

Tryck fast motorerna enligt bilderna, den gulmärkta motorn ska vara överst. 

Gångtid reglermotor är 120 sekunder.



STOP LD

Om STOP LD visas på displayen har programmet  stannat av någon anledning :

Starta om programmet :
Tryck en gång på MENU/OK

Gå med PIL‐NED till RUN / STOP

Tryck en gång på MENU / OK

WITH NONVOLAT  INI blinkar.

Tryck en gång på MENU/OK

KLART !

Ändra klockan:
Tryck på grön knapp , Meny/ok 1 gång.
Nu visas menyn , tryck pil ner tills du kommer till change D/H, tryck på grön knapp, meny/OK.
Tryck pil höger tills du kommer till det du vill ändra, ändra med pil upp eller pil ner, vill du ändra 
mer fortsätter du med pil höger och gör dina ändringar.
När du är klar med ändringarna, tryck grön knapp Meny/OK, du kommer nu ut i listan , tryck nu 
pil vänster och du kommer ut, on –off visas i displayen samt alternerande Filtrering och tid och 
datum.



Menyn PASSWORD
Om PASSWORD ENTER visas tryck samtidigt på vit knapp och Menu/OK. Tryck en gång på pil vänster.

Om PASSWORD ERROR visas vänta minst 30 minuter och tryck en gång på pil vänster
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