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Ställa in tiden 
Gå in i programmeringsläget genom att hålla ned Light -knappen i 5 
sekunder. Timmen börjar blinka. 
Använd upp- eller nedpilarna för att ändra tim inställningen och passera 
klockan 12 för att ställa in 
AM PM. När rätt timme har valts, tryck sedan på Light -knappen för att 
spara inställningen. Sedan minuter börjar blinka. Använd upp- eller 
nedpilarna för att ändra minuter. När rätt minuter väljs, tryck sedan på 
Light -knappen för att spara inställningen. Efter att ha ställt in tiden går 
den vidare till inställning av filtercykeln. 
 

Inställning av filtercykler 
 
När du har ställt in tiden ska du nu se “FS_ _”. Detta står för Filter Start. 
Använd Uppåt- eller nedåtpilen för att ställa in den timme som du vill att 
din filtercykel ska starta, var uppmärksam på AM/PM också.  
När du har valt starttiden trycker du på Light -knappen för att ställa in. 
 
Nu kommer du att se “Fd_ _”. Detta står för Filter Duration. Använd upp- 
eller nedpilarna för att ställa in antalet timmar du vill att din filtercykel ska 
köras, från 0-24. När du har rätt antal timmar som du vill att din filtercykel 
ska köras, tryck på Light -knappen för att spara inställningen. 
 
Din display kommer nu att läsa "FF_ _". Detta står för Filter Frekvens.  

Så här många gånger en dag som du vill att din filtercykel ska köras. 
Använd upp- eller nedpilarna för att välja frekvens mellan 1 till 4.  

Om du väljer “1” körs filtercykeln en gång var 24: e timme, ”2” är lika var 12: e 
timme, "3" är lika var 8: e timme, och "4" är lika var 6: e timme. När du har 
rätt frekvensnummer, tryck på Light -knappen för att spara. Efter att ha 
ställt in hela filtercykeln inställningarna, går det sedan vidare till 
inställningen av "Ekonomiläge" 

 

 



 
 
Ställa in ekonomiläge 
 

När du har ställt in filtercykeln kommer du nu att se “EP 0”. OM du vill 
aktivera "Ekonomiläge" använder upp- eller nedpilarna för att ändra  
till "EP 1". "EP 0" är lika med ekonomi läge inaktiverat och ”EP 1” är lika med 
Ekonomiläge aktiverat. När du har rätt visas, tryck på Light -knappen för att 
ställa in ditt val. 
Din ovansida kommer nu att visa “ES_ _”. Detta är starttiden för 
ekonomiläget. Använd Upp eller Nedåtpilar för att ställa in den timme som 
du vill att ditt ekonomiläge ska starta, var uppmärksam på 
AM/PM också. När du har valt starttiden trycker du på Light -knappen för 
att spara. 
 
Nu kommer du att se “Ed_ _”. Detta står för Economy Mode Duration. 
Använd upp eller ner pilar för att ställa in hur många timmar du vill att ditt 
ekonomiläge ska köras, från 1-24. När du har rätt antal timmar som du vill 
att din filtercykel ska köra, tryck på Light -knappen för att spara din 
uppsättning. 
 

Inställning av temperaturenhet 
 

Vattentemperaturen kan visas antingen i Fahrenheit (˚F) eller Celsius (˚C). 
Efter inställning av Economy Duration, displayen visar nu antingen ˚F eller 
˚C. Använd upp- eller nedpilarna för att växla mellan båda enheterna. När 
enheten som du vill ska visas på displayen trycker du på Ljusknapp att 
ställa in. 
 
 
Om man skulle råka ändra och inte vet vad det var för inställningar så är 
vår rekommendation enligt nedan.  
 
 
 
FS 8 
Fd från 5  
FF 2 
EP 0 
ES 0 
Ed 0 
 
 


