
           FLOWMETER  AQUAPHOR
        1.Τοποθετήστε 2 μπαταρίες τηρώντας τους πόλους.
        2.Στην οθόνη θα πρέπει να εμφανιστεί ‘0 1/m.
        3.Τοποθετήστε τον δείκτη μετά τα φίλτρα και πριν το
βρυσάκι.
        
Εισαγωγή ενδείξεων σε λίτρα και μέρες 

 
1.Κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 και πιέστε το κουμπί 2, μετά αφήστε και τα δύο
κουμπιά και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη OFF (αναβοσβήνοντας).
2.Πιέζοντας το κουμπί 1 διαλέξτε βήμα βήμα (500ltr,1000ltr….. 99500ltr )
  Πατήστε το κουμπί 2 στον ζητούμενο αριθμό για αποθήκευση.
  Αν δεν επιθυμείτε την ένδειξη σε λίτρα πατήστε OFF.  
3.Για να εισάγετε την ένδειξη σε μέρες, πιέστε το κουμπί 1 και διαλέξτε
 (30 day, 60day….. 720day) πατήστε το κουμπί 2 για αποθήκευση ένδειξης day.
 
Ο δείκτης ενεργοποιείτε αυτόματα όταν από μέσα του περνάει νερό και
απενεργοποιείτε
αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα αφού το νερό σταματήσει να τρέχει.              
  Πατώντας το 1, μπορείτε να δείτε της τρέχουσες ενδείξεις: 1- πόσα λίτρα
απέμειναν(ltr) 2-ταχύτητα φιλτραρίσματος (l/m) 3-μέρες που απέμειναν (day). 
 
Ηχητικό σήμα    
ΌΌταν απομείνουν 30 λίτρα ή 7 μέρες για την αλλαγή του φίλτρου, θα ακουστεί
ένα
ηχητικό σήμα και οι αριθμοί στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν
προειδοποιώντας έτσι για την λήξη του φίλτρου. Το σήμα θα ακουστεί  μόλις
πατήσετε το κουμπί 1 ή όταν μέσα από τον δείκτη θα περνάει νερό.
 
Στην λήξη λειτουργίας του φίλτρου (0 ltr,0 day) θα ακουστούν δύο (2) ηχητικά
σήματα, προειδοποιώντας για την αλλαγή του φίλτρου. Τα σήματα θα ακουστούν
μόλις πατήσετε το κουμπί 1 ή όταν μέσα από τον δείκτη θα περνάει νερό.
 
Λήξη μπαταριών 
Στην λήξη των μπαταριών θα ακουστούν δύο ηχητικά σήματα μόλις πατήσετε
το κουμπί 1 ή όταν θα τρέχει μέσα από τον δείκτη νερό.
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πίεση λειτουργίας kg/sm                              0,5 - 7
Ταχύτητα φιλτραρίσματος  1/m                     1,4 – 7,5
Παροχή λίτρων   ltr                                       99500-0 (βήμα 500 ltr)
Διάρκεια σε μέρες day                                  720-0 (βήμα 30 day )
Θερμοκρασία νερού C                                 +5  -  +40 
Διατομή                                                         1/4
Μπαταρίες                                                     ΑΑΑ (2 x 1,5 V)
 
 
(Το κουμπί 2 είναι στην τρυπούλα κάτω από το κουμπί 1 ) 



 
(Το κουμπί 2 είναι στην τρυπούλα κάτω από το κουμπί 1 ) 


