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CZ - 1

BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS

ZÁKLADNÍ ČINNOST

ČESKY

Dávkovač BrightLogic D1 je automatické dávkovací zařízení vyvinuté pro použití pro profesionální
jednokomorové myčky skla a nádobí.
Pro práci dávkovače lze zvolit jeden z následujících režimů:

Režim Čas/Signál - Možnosti úvodní dávky detergentu: Vypnuto, Po zapnutí, signálem, AUTO. Nastavení
času a rychlosti otáčení zvlášť pro úvodní dávku, následnou dávku a pro oplach. Nastavení pulzů. Počítadlo cyklů
a doby běhu. Bezpečnostní vstupní kód.
Pumpy jsou aktivovány signálem v rozmezí 12V - 240V AC nebo DC, který je přiváděn na odpovídající vstupy
trasy A a B umístěných na zdrojové desce. Signál musí být přítomen minimálně jednu sekundu aby byl
dávkovačem akceptován.
AUTO režim úvodní dávky - umožňuje použít jediný signál pro aktivaci úvodní dávky, doplňující dávky detergentu a
dávky oplachu. Po zasunutí zkratovací propojky Lk1 (viz strana 7) lze přivést signál na vstup č.3; doplňující dávka
detergentu je aktivována příchodem signálu (náběžnou hranou), dávka oplachu je aktivována odchodem signálu
(sestupnou hranou) a úvodní dávka je aktivována pokud je signál přítomný déle než DOBA SIGN.UVODNI
nastavená v programování.

Cyklický režim

- (Jednoduché, pouze pravotočivé pumpy) Možnosti úvodní dávky detergentu: Vypnuto,
Po zapnutí, signálem. Cyklické dávkování doplňující dávky. Nastavení času a rychlosti otáčení zvlášť pro úvodní
dávku, následnou dávku a pro oplach. Počítadlo cyklů (pouze úvodní dávka) a doby běhu. Bezpečnostní vstupní
kód.
Pumpa je aktivována signálem v rozmezí 12V - 240V AC nebo DC, který je přiváděn na odpovídající vstup trasy A
a B umístěných na zdrojové desce. Signál musí být přítomen minimálně jednu sekundu aby byl dávkovačem
akceptován.
Pumpa se bude cyklicky zapínat a vypínat po dobu, kdy je signál na odpovídajícím vstupu přítomný.
(Poznámka: Pro tunelové myčky nádobí kde mytí i oplach probíhá současně je nutné použít dávkovač D2)

Vodivostní režim - Možnost práce vodivostní sondy: Auto, Signálem. Dávka detergentu řízena sondou s
funkcí ‘scanlock’ . Timed rinse charge. Speed control. Nastavení času a rychlosti otáčení pumpy pro oplach.
Nastavení pulzů. Počítadlo doby běhu. Bezpečnostní vstupní kód.
Pumpa oplachu je aktivována signálem v rozmezí 12V - 240V AC nebo DC, který je přiváděn na odpovídající vstup
trasy A a B umístěných na zdrojové desce. Signál musí být přítomen minimálně jednu sekundu aby byl
dávkovačem akceptován.
Sonda je opatřena ochranou proti případným problémům tzv. bezpečnostní prodlevou. Pokud čerpadlo dávkuje
déle, než je tato prodleva, ozve se varovný signál, na displeji dávkovače se objeví varování a zařízení se zastaví a
bude ignorovat přicházející signály. Zvukový varovný hlásič je možné vypnout stlačením tlačítka reset (zařízení
nyní nedávkuje a vyčkává). Resetování chodu dávkovače je možné podržením stlačeného tlačítka reset po dobu 2
sekund.
Lze koupit dva typy sond, jednodušší vodivoství sondu, nebo více pokročilou induktivní sondu se zobrazením
teploty v tanku. Obě tyto sondy jsou dodávány v samostatných sadách.
Ve všech režimech platí, že má vždy prioritu pumpa pro oplach (Pumpa2) To je pokud signál pro mytí i oplach
přichází současně. Toto platí i v případě, že signál pro oplach přijde v době, kdy čerpadlo dávkuje mycí prostředek.
Po nadávkování oplachového prostředku se dávkovač automaticky navrátí do bodu, kde bylo dávkování
přerušeno a dokončí dávkování v požadovaném množství.
V případě delšího přerušení provozu kuchyně, je po obnovení provozu vhodné na chvíli ručně spustit pumpy a tím
rychleji navrátit původní tvar hadic. Toto platí zejména u hadic BrightChem.
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BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS

BEZPECNOSTNÍ OPATRENÍ

ČESKY

Důležité bezpečnostní pokyny
Prosím, čtěte pozorně následující instrukce před používáním tohoto zařízení.
Toto zařízení obsahuje součásti s vysokým napětím, které Vám může způsobit úraz elektrickým
proudem.
Neotvírejte uzavřený dávkovač bez odpojení napájení a signálů
Neumisťujte dávkovač na vratkou, nevhodnou nebo nesvislou plochu.
Nepokládejte těžké předměty na horní plochu dávkovače.
Nepokoušejte se vkládat nářadí (např. šroubovák) dovnitř pohyblivých částí pump.
Nepřipojujte elektrický proud jiných parametrů, než je uvedeno na štítku zařízení.
Nepoužívejte poškozené kabely.
Nerozebírejte a nikterak neuzpůsobujte toto zařízení.
Vždy buďte velmi opatrní při manipulaci s chemikáliemi
Nepokoušejte se vkládat nářadí (např. šroubovák) dovnitř pohyblivých částí pump.
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BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS

VYOBRAZENÍ DÁVKOVAČE - VNĚJŠÍ

ČESKY

LCD Displej

Klávesnice

Zdvojená hlava
Pumpa 1 - Zadní pravotočivá
Pumpa 2 - Přední levotočivá

Kryt šroubů

12mm
vyrazit
Vstup napájení

Poznámka - K dodržení krytí IP
by měly být použity vhodné kabelové
průchodky a velikost kabelu

VYOBRAZENÍ DÁVKOVAČE - KLÁVESNICE

Nahoru

& DISPLEJ

Dopředu/Akceptovat

Spuštění pump

1

Dolů

2

3

4

Zpět

Určení signálu
(pouze pro test režim)
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BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS

VYOBRAZENÍ DÁVKOVAČE - ŘÍDÍCÍ DESKA

ČESKY

Použito v:
D1
D2

Hlídání nízké
hladiny
Bzučák výstup
Připojení
Induktivní sondy
Připojení
Vodivostní sondy
24 V DC výstup

Konektory Motoru

Lk1
(Propojení vstupů 2 &3)

Napájení
100-240V AC

Trasa A (kladná)

BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS

Trasa B (záporná)
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INSTALACE - PŘIPEVNĚNÍ

ČESKY

Připevněte dávkovač na svislou zeď použitím přibalených šroubů.
Ujistěte se, že zařízení není umístěno výše než 2m ode dna nádoby s chemickým přípravkem.
Důležité upozornění
Maximální doporučená délka sacích a dopravních hadic - 2 metry
Minimum tube size - 6x9mm

6mm

x 3 na kryt

MAXIMUM
2 Metry
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INSTALACE - Z

ČESKY
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Svorka LK 1 může být podle
potřeby zasazena nebo
vyjmuta.
Pokud je zasazena, vstupy 2
a 3 jsou propojeny a stejný
signál aktivuje pumpu 1 i
pumpu 2. Ten může být
přiveden na vstup 2 nebo
vstup 3.
Pokud je svorka vyjmuta , je
nutno přivést oddělený signál
na vstup 2 pro pumpu 1 a na
vstup 3 pro pumpu 2.
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APOJENÍ

Mezi 12 a 240V AC nebo DC

90V - 265V AC 50/60Hz
Napájení z místa, které je
odpojeno pokud je myčka
vypnuta.

Vstup 1 - Úvodní dávka
Vstup 2 - Pumpa detergentu & Inicializace sondy
Vstup 3 - Pumpa oplachu

REŽIM ČAS/SIGNÁL

LK1 zasunuta

Úvodní dávka - připojit k
vhodnému zdroji signálu pokud je
při programování nastaveno:
“spouštění úvodní dávky signálem”
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90V - 265V AC
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A1
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12 - 240V AC nebo DC
Pro úvodní dávku:
AUTO
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Pro úvodní dávku:
PO ZAPNUTÍ
AKTIVACE SIGNÁLEM
VYPNUTO
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INSTALACE - Z

ČESKY

APOJENÍ

CYKLICKÝ REŽIM

LK1 zasunuta

Úvodní dávka - připojit k
vhodnému zdroji signálu pokud je
při programování nastaveno:
“spouštění úvodní dávky signálem”
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90V - 265V AC
50/60Hz

12 - 240V AC nebo DC

VODIVOSTNÍ REŽIM
LK1 zasunuta

Aktivace sondy signálempřipojit k vhodnému zdroji signálu
pokud je při programování
nastaveno:
“spouštění sondy signálem”
Sonda je činná pouze v případě,
že na vstup 2 přichází signál.
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BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS

PROGRAMOVÁNÍ - V

ČESKY

OLBA PRACOVNÍHO REŽIMU

Dávkovač D1 má přednastaven režim Čas/Signál. Pro změnu současného režimu na jiný stiskněte součastně
tlačítka NAHORU a DOLŮ na dvě sekundy.
Zobrazí se obrazovka pro zadání vstupního hesla. Vložte svůj vstupní kód, pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ
zvolte číslo a tlačítkem DOPŘEDU/AKCEPTOVAT přesuňte kurzor na další pozici/potvrďte volbu.
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte mezi třemi operačními jazyky.
Stiskněte tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro označení volby.
Stiskněte tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení volby, nebo ZPĚT pro návrat na předchozí obrazovku.

ZMENIT DAVKOVAC

ZMENIT DAVKOVAC

SELECT UNIT TYPE

CAS/SIGNAL

VODIVOST

CYKLICKY

CAS/SIGNAL

VODIVOST

CYKLICKY

POTVRDTE ANO

POTVRDTE ANO

POTVRDTE ANO

D1
00000
CAS/SIGNAL

D1

00000

PROGRAMOVÁNÍ - V

STUP DO

D1

00000

VODIVOST

CYKLICKY

PROGRAMOVÁNÍ

Ve výchozím režimu obrazovky stiskněte tlačítko
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT.
Zobrazí se obrazovka pro zadání vstupního hesla. Vložte svůj
čtyřmístný vstupní kód, pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ
zvolte číslo a tlačítkem DOPŘEDU/AKCEPTOVAT přesuňte
kurzor na další pozici/potvrďte volbu.

VSTUPNI KOD

VSTUPNI KOD

----

1---

VSTUPNI KOD
RYCHLE
NASTAVENI

1111

Při vložení správného kódu bude zařízení připraveno k
programování. Dále postupujte podle instrukcí, které platí pro
Vámi zvolený režim.
POKROCILE
NASTAVENI

Režim Čas/Signál
Strana 10

Cyklický režim
Strana 18

Vodivostní režim
Strana 14
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BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS

PROGRAMOVÁNÍ - R

EŽIM

ČESKY

ČAS/SIGNÁL

UVODNI DAVKA

UVODNI DAVKA

UVODNI DAVKA

UVODNI DAVKA

AUTO

AKTIV.SIGNALEM

PO ZAPNUTI

VYP

RYCHLOST UVODNI

RYCHLOST UVODNI

RYCHLOST UVODNI

100%

100%

100%

DOBA BEHU UVODNI

DOBA BEHU UVODNI

DOBA BEHU UVODNI

00MIN 30SEK

00MIN 30SEK

00MIN 30SEK

PRODLEVA OPAKOV.

ZPOZDENI UVODNI

00MIN 30SEK

00MIN 00SEK

Šedě vystínované
obrazovky se v rychlém
nastavení nezobrazují.
Všechny obrazovky se
zobrazí v pokročilém
n a s t a v e n í .

REŽIM ÚVODNÍ DÁVKY:

IMPULS UVODNI
01

RYCHLOST DOPLNUJ.

> Zvolte požadovaný způsob dávkování úvodní dávky.
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ můžete listovat mezi
čtyřmi možnostmi pro aplikaci úvodní dávky. Stiskněte
tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení volby

PO ZAPNUTÍ - Úvodní dávka je dávkována okamžitě po připojení na elektrický proud

100%

SIGNÁLEM - Úvodní dávka je dávkována až po příchodu signálu na vstup 1.

DOBA DOPLNUJICI
00MIN 04SEK

AUTO - Úvodní dávka se spustí, pokud signál na vstupu 3 zůstane přítomen déle než
nastavený čas DOBA SIGNÁLU ÚVODNÍ
Pozn.: V režimu „auto“ bude čerpadlo 2 (oplach) spuštěno až při sestupné
hraně signálu (po zmizení signálu).
OFF(vypnuto) - Úvodní dávka nebude dávkována

> Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte rychlost (20% - 100%) pro úvodní dávku. Stiskněte tlačítko
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro přesun na další obrazovku.
> Pro zjištění průtoku ml/min: Pokud jste v režimu nastavení rychlosti, stiskněte tlačítko SPUŠTĚNÍ PUMPY a
pumpa se roztočí na jednu minutu nastavenou rychlostí. Pro vložení naměřené hodnoty ml/min stiskněte
současně tlačítka NAHORU a DOLŮ a zapište. Stiskněte tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro přesun na
další obrazovku.
> Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte dobu běhu (00:00 - 99:59 min/sec) a prodlevu (00:00 - 99:59
min/sec) pro úvodní dávku. Stiskněte tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro přesun na další obrazovku.
> Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte rychlost (20% - 100%) pro doplňující dávku. Stiskněte tlačítko
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro přesun na další obrazovku.
> Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte dobu běhu (00:00 - 99:59 min/sec) pro doplňující dávku. Stiskněte
tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro přesun na další obrazovku.
> V obrazovce doby běhu stiskněte SPUŠTĚNÍ PUMPY pro ověření zda se nadávkuje požadované množství.
BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS
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PROGRAMOVÁNÍ - R

EŽIM

ČAS/SIGNÁL

ČESKY

> Opakujte postup pro programování parametrů pumpy
oplachu.

DOBA OPLACHU
00MIN 04SEK

> Po programování parametrů všech pump se objeví
informativní obrazovka o celkové době dávkování úvodní
dávky mycího prostředku
CELKO.CAS UVODNI

>V této obrazovce se můžete pomocí tlačítek NAHORU a
DOLŮ přepínat mezi zobrazením celkové doby dávkování a
počtu cyklů zobrazené pumpy.

00MIN 00SEK

CELK.CAS DOPLNUJ
00MIN 00SEK

CELKO.CAS OPLACH

> Současným stisknutím tlačítek NAHORU a DOLŮ
vynulujete zobrazené počítadlo. (Poznámka: Obě počítadla Celková doba dávkování a počítadlo cyklů dané pumpy
budou vynulována, pokud je jedno z nich vynulováno)
> Stiskněte tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro
zobrazení celkového běhu a cyklů zbývajících pump.

00MIN 00SEK

> Po obrazovkách s počítadly cyklů a doby běhu všech pump
se zobrazí ULOZIT NASTAVENI. Stiskněte tlačítko
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro uložení a návrat do
pracovního režimu dávkovače.
ULOZIT NASTAVENI

00000

D1

CAS/SIGNAL

BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS
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BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS

VÝZNAM OBRAZOVEK - R

EŽIM

ČESKY

ČAS/SIGNÁL

RYCHLOST UVODNI - Rychlost dávkování (20% - 100%) pro úvodní dávku detergentu.
DOBA BEHU UVODNI - Doba dávkování úvodní dávky detergentu - pumpa1.
PRODLEVA OPAKOV. - U režimu AUTO: Úvodní dávka se spustí, pokud signál na vstupu 3 zůstane
přítomen déle než nastavený čas.
ZPOZDENI UVODNI - U režimu AKTIVACE SIGNALEM: Po příchodu signálu pro dávkování úvodní
dávky je spuštění pumpy zpožděno o nastavený čas.
IMPULS UVODNI - U režimu AKTIVACE SIGNALEM: Dávkovač reaguje až na nastavený impulz v pořadí
(první nebo druhý nebo třetí impulz atd.)
RYCHLOST DOPLNUJ - Rychlost dávkování (20% - 100%) pro doplňující dávku mycího prostředku pumpa1.
DOBA DOPLNUJICI - Doba dávkování doplňující dávky mycího prostředku - pumpa1.
IMPULS DOPLNUJIC - Dávkovač reaguje až na nastavený impulz v pořadí (první nebo každý druhý
nebo každý třetí impulz atd.)
RYCHLOST OPLACHU - Rychlost dávkování (20% - 100%) pro oplachový prostředek - pumpa2
ZPOZDENI OPLACHU - Dávkování oplachu bude o nastavenou dobu opožděno.
DOBA OPLACHU - Doba dávkování oplachového prostředku - pumpa2.
IMPULS OPLACHU - Dávkovač reaguje až na nastavený impulz v pořadí (první nebo druhý nebo třetí
impulz atd.)
CELKO.CAS UVODNI/DOPLNUJ/OPLACH - Informativní obrazovky o době dávkování úvodní a
doplňující dávky mycího prostředku a oplachu.
CYKLY UVODNI DAV/DOPLNUJICI/OPLACHU . Informativní obrazovky o počtu cyklů úvodní a
doplňující dávky mycího prostředku a oplachu.

BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS

CZ - 12

BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS

RYCHLÉ NASTAVENÍ - R

EŽIM

ČAS/SIGNÁL

ČESKY

Poznámka: Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte požadovanou hodnotu a stiskněte
tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro posun na další pozici/obrazovku

RYCHLE
NASTAVENI

UVODNI DAVKA
AUTO

DOBA BEHU UVODNI
00MIN 30SEK

PRODLEVA OPAKOV.
00MIN 30SEK

DOBA DOPLNUJICI
00MIN 30SEK

DOBA OPLACHU
00MIN 30SEK

ULOZIT NASTAVENI

> REZIM NASTAVENI: Zvolte RYCHLE NASTAVENI

> UVODNI DAVKA: Zvolte požadovaný způsob dávkování úvodní dávky. (auto, aktivace
signálem, po zapnutí, vypnuto) viz strana 10.

> DOBA BEHU UVODNI: stiskněte tlačítko SPUŠTĚNÍ PUMPY. Pumpa mycího prostředku
začne dávkovat do vámi přiloženého odměrného válce. Jakmile je požadované množství
nadávkované, stiskněte a držte déle než 2 sekundy tlačítko SPUŠTĚNÍ PUMPY. Doba po
kterou se dávkovalo se tímto uloží.
> PRODLEVA OPAKOV.: jen u režimu AUTO
Nastavte delší dobu, než je čas, po který je otevřený solenoidní ventil při oplachu.
Např. + 10s, obvykle je to 15 - 30s. Nadávkuje se úvodní dávka, pokud signál na vstupu 3
zůstane přítomen déle než nastavený čas. Pokud signál přichází kratší dobu, nadávkuje se
doplňující dávka.
> DOBA DOPLNUJICI: stiskněte tlačítko SPUŠTĚNÍ PUMPY. Pumpa mycího prostředku
začne dávkovat do vámi přiloženého odměrného válce. Jakmile je požadované množství
nadávkované, stiskněte a držte déle než 2 sekundy tlačítko SPUŠTĚNÍ PUMPY. Doba po
kterou se dávkovalo se tímto uloží.
> DOBA OPLACHU: stiskněte tlačítko SPUŠTĚNÍ PUMPY. Pumpa oplachového prostředku
začne dávkovat do vámi přiloženého odměrného válce. Jakmile je požadované množství
nadávkované, stiskněte a držte déle než 2 sekundy tlačítko SPUŠTĚNÍ PUMPY. Doba po
kterou se dávkovalo se tímto uloží.

> ULOZIT NASTAVENI: Nastavení uložte.

BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS

CZ - 13

BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS

PROGRAMOVÁNÍ - V

ČESKY

ODIVOSTNÍ REŽIM

UVODNI ZPOZDENI

DOBA BEHU UVODNI

03MIN 00SEK

00MIN 00SEK

RYCHLOST DOPLNUJ

PRUTOK: 0000ml

100%

DATUM: 01/01/01

CINNOST SONDY:

CINNOST SONDY:

AUTO

AKTIV SIGNALEM

UROVEN SONDY
190

CTENI SONDY
19

> Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte
požadovanou dobu Úvodního zpoždění.Stiskněte
tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro přesun na další
obrazovku.
V obrazovce UVODNI ZPOZDENI stiskněte tlačítko
SPUŠTĚNÍ PUMPY pro vstup na obrazovku
DOBA BEHU UVODNI. Po příchodu signálu na vstup 1
se bude dávkovat úvodní dávka po nastavený čas.
> Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte rychlost
(20% - 100%) pro doplňující dávku. Stiskněte tlačítko
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro přesun na další
obrazovku.
> Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte činnost
sondy. Stiskněte tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT
pro přesun na další obrazovku.
AUTO - Pumpa 1 bude spouštěna pokaždé, když
úroveň koncentrace chemické látky naměřená sondou
klesne pod naprogramovanou hodnotu.

ZPOZD. ALARM SOND

ZPOZD. ALARM SOND

05MIN 00SEK

FEATURE OFF

RYCHLOST OPLACHU
75%

AKTIVACE SIGNÁLEM - Pumpa 1 bude spouštěna,
když úroveň koncentrace chemické látky naměřená
sondou klesne pod naprogramovanou hodnotu a na
vstup 2 přichází signál.

Pokud je vložena vodivostní sonda.
> Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte požadovanou úroveň koncentrace sondy (00 250). Vodivostní rozsah je 0-8,5ms. Pokud je vložena induktivní sonda, nastavte
koncentraci sondy od 0.000 ms to 200 ms.
Scanlock - Pro zobrazení okamžité hodnoty koncentrace stiskněte tlačítko SPUŠTĚNÍ
PUMPY. Pokud tato okamžitá hodnota je hodnota, která je požadovaná, můžete ji hodnotu
uložit stisknutím a podržením tlačítka SPUŠTĚNÍ PUMPY na 2 sekundy. Tento postup
doporučujeme pro nastavení sondy.
Induktivní sonda umožňuje také zobrazení teploty v tanku.
Stiskněte tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro přesun na další obrazovku.

ZPOZD. ALARM SOND
UPLYNUL

> Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte zpoždění alarmu sondy (00:00 - 99:59
min/sek). Stiskněte tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro přesun na další obrazovku.
Pro vyřazení alarmu sondy stiskněte tlačítko SPUŠTĚNÍ PUMPY.

Šedě vystínované
obrazovky se v rychlém
nastavení nezobrazují.
Všechny obrazovky se
zobrazí v pokročilém
n a s t a v e n í .

BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS

> Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte rychlost (20% - 100%)
pro oplach. Stiskněte tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro přesun
na další obrazovku.
> Pro zjištění průtoku ml/min: Pokud jste v režimu nastavení rychlosti,
stiskněte tlačítko SPUŠTĚNÍ PUMPY a pumpa se roztočí na jednu
minutu nastavenou rychlostí. Pro vložení naměřené hodnoty ml/min
stiskněte současně tlačítka NAHORU a DOLŮ a zapište. Stiskněte
tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro přesun na další obrazovku.

CZ - 14

BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS

PROGRAMOVÁNÍ - V

ODIVOSTNÍ REŽIM

ČESKY

> Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte dobu běhu (00:00 99:59 min/sec) pro dávku oplachu . Stiskněte tlačítko
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro přesun na další obrazovku.

DOBA OPLACHU
00MIN 04SEK

IMPULS OPLACH

> Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte, na který impulz
bude oplach spuštěn.Stiskněte tlačítko
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro přesun na další obrazovku.

01

> Po programování parametrů všech pump se objeví informativní
obrazovka o celkové době dávkování úvodní dávky mycího
prostředku
CELKO.CAS UVODNI
00MIN 00SEK

> Současným stisknutím tlačítek NAHORU a DOLŮ vynulujete
zobrazené počítadlo. (Poznámka: Obě počítadla - Celková doba
dávkování a počítadlo cyklů dané pumpy budou vynulována,
pokud je jedno z nich vynulováno)

00MIN 00SEK

> Stiskněte tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro zobrazení
celkového běhu a cyklů zbývajících pump.

CELKO.CAS OPLACH

> Po obrazovkách s počítadly cyklů a doby běhu všech pump se
z o b r a z í U L O Z I T N A S TAV E N I . S t i s k n ě t e t l a č í t k o
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro uložení a návrat do pracovního
režimu dávkovače.

CELK.CAS DOPLNUJ

00MIN 00SEK

ULOZIT NASTAVENI

00000

D1

VODIVOST
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CZ - 15

BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS

VÝZNAM OBRAZOVEK - V

ODIVOSTNÍ REŽIM

ČESKY

UVODNI ZPOZDENI - Dávkovač po zapnutí nedávkuje a čeká nastavenou dobu. Tuto dobu je
vhodné nastavit tak, aby se stihla napustit voda a sonda byla ponořená ve vodě. Po této době
dávkovač již pracuje podle požadavků.
RYCHLOST DOPLNUJ - Rychlost dávkování (20% - 100%) pro doplňující dávku mycího prostředku
- pumpa1.
UROVEN SONDY - Úroveň koncentrace mycí lázně, kterou má dávkovač udržovat.
CTENI SONDY - Okamžitá hodnota koncentrace mycí lázně, kterou sonda měří v reálném čase.
ZPOZD.ALARM SONDY - Pokud ani po nastavené době sonda nedosáhne požadované hodnoty,
spustí se alarm, který signalizuje, že něco není v pořádku.
RYCHLOST OPLACHU - Rychlost dávkování (20% - 100%) pro oplachový prostředek - pumpa2
DOBA OPLACHU - Doba dávkování oplachového prostředku - pumpa2.
IMPULS OPLACHU - Dávkovač reaguje až na nastavený impulz v pořadí (první nebo druhý nebo
třetí impulz atd.)
CELKO.CAS UVODNI/DOPLNUJ/OPLACH - Informativní obrazovky o době dávkování úvodní a
doplňující dávky mycího prostředku a oplachu.
CYKLY UVODNI DAV/DOPLNUJICI/OPLACHU . Informativní obrazovky o počtu cyklů úvodní a
doplňující dávky mycího prostředku a oplachu.

BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS

CZ - 16

BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS

RYCHLÉ NASTAVENÍ - V

ODIVOSTNÍ REŽIM

ČESKY

Poznámka: Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte požadovanou hodnotu a stiskněte
tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro posun na další pozici/obrazovku

RYCHLE
NASTAVENI

Príprava: Napustte mycku cistou vodou. Rucne nalejte požadované množství mycího
prostredku do mycího tanku, nahrejte roztok na provozní teplotu.
> REŽIM NASTAVENÍ: Zvolte RYCHLÉ NASTAVENÍ

UVODNI ZPOZDENI
03MIN 00SEK

CINNOST SONDY:
AUTO

UROVEN SONDY
190

ZPOZD.ALARM SOND
05MIN 00SEK

DOBA OPLACHU
00MIN 30SEK

> ÚVODNÍ ZPOŽDĚNÍ: Nastavte tuto hodnotu tak, aby se stihla za tuto dobu napustit voda a
sonda byla pod hladinou. Po této době dávkovač již pracuje podle požadavků.

> ČINNOST SONDY: Zvolte požadovanou činnost sondy. (auto, nebo aktivace signálem)
AUTO - Pumpa 1 bude spouštěna pokaždé, když úroveň koncentrace chemické látky
naměřená sondou klesne pod naprogramovanou hodnotu.
AKTIVACE SIGNÁLEM - Pumpa 1 bude spouštěna, když úroveň koncentrace chemické
látky naměřená sondou klesne pod naprogramovanou hodnotu a na vstup 2 přichází signál.
> ÚROVEŇ SONDY: stiskněte tlačítko SPUŠTĚNÍ PUMPY. Přepnete se do obrazovky
ČTENÍ SONDY. Protože již máme požadovanou koncentraci roztoku v mycím tanku
připravenou, uložíme tuto okamžitou hodnotu jako hodnotu požadovanou. Proto v
obrazovce CTENI SONDYstiskněte a držte déle než 2 sekundy tlačítko SPUŠTĚNÍ PUMPY.
Měřená hodnota se tímto uloží jako požadovaná.
> ZPOŽD.ALARM SOND: Alarm se spustí, pokud mycí lázeň nedosáhne požadované
koncentrace v nastaveném čase. To se může stát při závadě na sondě (zavápněná sonda,
přerušené vodiče k sondě), prázdném kanystru s chemií, nebo když obsluha nezasune
špunt a chemie teče do kanálu.
Pro vyřazení alarmu sondy stiskněte tlačítko SPUŠTĚNÍ PUMPY.
> DOBA OPLACHU: stiskněte tlačítko SPUŠTĚNÍ PUMPY. Pumpa oplachového prostředku
začne dávkovat do vámi přiloženého odměrného válce. Jakmile je požadované množství
nadávkované, stiskněte a držte déle než 2 sekundy tlačítko SPUŠTĚNÍ PUMPY. Doba po
kterou se dávkovalo se tímto uloží.

ULOZIT NASTAVENI

> ULOZIT NASTAVENI: Nastavení uložte.

BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS

CZ - 17

BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS

PROGRAMOVÁNÍ - C

ČESKY

YKLICKÝ REŽIM

UVODNI DAVKA

UVODNI DAVKA

UVODNI DAVKA

PO ZAPNUTI

AKTIV.SIGNALEM

VYP

RYCHLOST UVODNI

AKCEPT.SIG.UVODNI

100%

00MIN 30SEK

Šedě vystínované
obrazovky se v rychlém
nastavení nezobrazují.
Všechny obrazovky se
zobrazí v pokročilém
n a s t a v e n í .

REŽIM ÚVODNÍ DÁVKY:
DOBA BEHU UVODNI

RYCHLOST UVODNI

01MIN 00SEK

100%

ZPOZDENI UVODNI

DOBA BEHU UVODNI

05MIN 00SEK

00MIN 00SEK

> Zvolte požadovaný způsob dávkování úvodní dávky.
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ můžete listovat mezi
čtyřmi možnostmi pro aplikaci úvodní dávky. Stiskněte
tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení volby
PO ZAPNUTÍ - Úvodní dávka je dávkována okamžitě po
připojení na elektrický proud
AKTIVACE SIGNÁLEM - Úvodní dávka je dávkována
při příchodu signálu na vstup 1. V tomto režimu lze
nastavit čas akceptace signálu a impulz.

ZPOZDENI UVODNI
05MIN 00SEK

IMPULZ UVODNI
01

OFF(vypnuto) - Úvodní dávka nebude dávkována
> Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte rychlost
(20% - 100%) pro úvodní dávku. Stiskněte tlačítko
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro přesun na další
obrazovku.
> Pro zjištění průtoku ml/min: Pokud jste v režimu

RYCHLOST DOPLNUJ

PRUTOK: 0000ml

100%

DATUM: 01/01/01

DOBA ZAP.DOPLNUJ
00MIN 05SEK

nastavení rychlosti, stiskněte tlačítko SPUŠTĚNÍ PUMPY a pumpa se roztočí na
jednu minutu nastavenou rychlostí. Pro vložení naměřené hodnoty ml/min stiskněte
současně tlačítka NAHORU a DOLŮ a zapište. Stiskněte tlačítko
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro přesun na další obrazovku.
> Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte dobu běhu (00:00 - 99:59 min/sec) a
prodlevu (00:00 - 99:59 min/sec) pro úvodní dávku. Stiskněte tlačítko
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro přesun na další obrazovku.
> Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte rychlost (20% - 100%) pro doplňující
dávku. Stiskněte tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro přesun na další obrazovku.
> Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte dobu běhu (00:00 - 99:59 min/sec) pro
doplňující dávku. Stiskněte tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro přesun na další
obrazovku.
Poznámka:
Při nastavení doby přerušování dávkování na nulu se čerpadlo při přítomnosti
signálu točí nepřetržitě.
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BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS

PROGRAMOVÁNÍ - C

YKLICKÝ REŽIM

ČESKY

> Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ nastavte dobu vypnutí
(00:00 - 99:59 min/sec) pro doplňující dávku. Stiskněte tlačítko
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro přesun na další obrazovku.

IMPULS DOPLNUJIC
01

> Po programování parametrů všech pump se objeví
informativní obrazovka o celkové době dávkování úvodní
dávky mycího prostředku

DOBA VYP.DOPLNUJ
01MIN 00SEK

>V této obrazovce se můžete pomocí tlačítek NAHORU a
DOLŮ přepínat mezi zobrazením celkové doby dávkování a
počtu cyklů zobrazené pumpy.
CELKO.CAS UVODNI

CYKLY UVODNI DAV

00MIN 00SEK

00000

> Současným stisknutím tlačítek NAHORU a DOLŮ vynulujete
zobrazené počítadlo. (Poznámka: Obě počítadla - Celková
doba dávkování a počítadlo cyklů dané pumpy budou
vynulována, pokud je jedno z nich vynulováno)

00MIN 00SEK

> Stiskněte tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro zobrazení
celkového běhu a cyklů zbývajících pump.

ULOZIT NASTAVENI

> Po obrazovkách s počítadly cyklů a doby běhu všech pump
se zobrazí ULOZIT NASTAVENI. Stiskněte tlačítko
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro uložení a návrat do
pracovního režimu dávkovače.

CELK.CAS DOPLNUJ

00000
CYKLICKY

D1
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BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS

VÝZNAM OBRAZOVEK - C

ČESKY

YKLICKÝ REŽIM

AKCEPT.SIG.UVODNÍ - Doba, po kterou musí být signál přítomný, aby byl akceptován.
RYCHLOST UVODNI - Rychlost dávkování (20% - 100%) pro úvodní dávku detergentu.
DOBA BEHU UVODNI - Doba dávkování úvodní dávky detergentu - pumpa1.
ZPOZDENI UVODNI - U režimu AKTIVACE SIGNALEM: Po příchodu signálu pro dávkování úvodní
dávky je spuštění pumpy zpožděno o nastavený čas.
IMPULS UVODNI - U režimu AKTIVACE SIGNALEM: Dávkovač reaguje až na nastavený impulz v
pořadí (první nebo druhý nebo třetí impulz atd.)
RYCHLOST DOPLNUJ - Rychlost dávkování (20% - 100%) pro doplňující dávku mycího prostředku
- pumpa1.
DOBA ZAP.DOPLNUJICI - Doba dávkování doplňující dávky mycího prostředku - pumpa1.
IMPULS DOPLNUJIC - Dávkovač reaguje až na nastavený impulz v pořadí (první nebo každý
druhý nebo každý třetí impulz atd.)
DOBA VYP.DOPLNUJICI - Doba po kterou je přerušeno dávkování doplňující dávky mycího
prostředku.
Pumpa se točí s přestávkami. Střídá se DOBA ZAP a DOBA VYP. po celou dobu přítomnosti signálu.
CELKO.CAS UVODNI/DOPLNUJ/OPLACH - Informativní obrazovky o době dávkování úvodní a
doplňující dávky mycího prostředku a oplachu.
CYKLY UVODNI DAV/DOPLNUJICI/OPLACHU . Informativní obrazovky o počtu cyklů úvodní a
doplňující dávky mycího prostředku a oplachu.
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BRIGHTLOGIC DISHWASH SYSTEMS

RUČNÍ SPUŠTĚNÍ PUMP

ČESKY

Stiskněte tlačítko SPUŠTĚNÍ PUMP pro vstup do režimu
SPUŠTĚNÍ PUMP.
V této obrazovce stiskněte a držte tlačítko SPUŠTĚNÍ PUMP
pro spuštění pumpy 1. Použijte tlačítka NAHORU a DOLŮ pro
volbu pumpy 2, stiskněte a držte tlačítko SPUŠTĚNÍ PUMP pro
spuštění pumpy 2. V průběhu dávkování je na obrazovce
zobrazeno číslo pumpy.
Stiskněte tlačítko ZPĚT pro návrat do základní obrazovky.
(Dávkovač se vrátí do základní obrazovky automaticky pokud
nebudou tlačítka stisknuta po dobu 10 sekund)

D1
00000
CAS/SIGNAL

REZIM SPUSTENI P
SPUSTENI PUMPY 1

REZIM SPUSTENI P
SPUSTENI PUMPY 2

PUMPA SPUSTENA 2

REZIM SPUSTENI P
SPUSTENI PUMPY 2

D1
00000
CAS/SIGNAL

ZASTAVENÍ PUMP
Stiskněte tlačítko SPUŠTĚNÍ PUMP pro vstup do režimu
SPUŠTĚNÍ PUMP.
V této obrazovce stiskněte tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT
pro vstup do režimu ZASTAVENÍ PUMP.
Použijte tlačítka NAHORU a DOLŮ pro změnu kurzoru
pumpy 1 na “ZAP” nebo “VYP” řádek.
Použijte tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro zvýraznění
pumpy 2. Použijte tlačítka NAHORU a DOLŮ pro změnu
kurzoru pumpy 2 na “ZAP” nebo “VYP” řádek.
Stiskněte tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro návrat do
základní obrazovky.
(Dávkovač se vrátí do základní obrazovky automaticky pokud
nebudou tlačítka stisknuta po dobu 10 sekund)

D1
00000
CAS/SIGNAL

Pokud je jakékoli čerpadlo vypnuté, bude v základním režimu
obrazovky na její spodní straně stále blikat hlášení „VYP“
(OFF).

12
00000
CAS/SIGNAL

REZIM SPUSTENI P
SPUSTENI PUMPY 1

PUMPY ZAP
PUMPY VYP

12
--

PUMPY ZAP
PUMPY VYP

-2
1-

PUMPY ZAP
PUMPY VYP

-2
1-

PUMPY ZAP
PUMPY VYP

-12

VÝBER JAZYKA
Na displeji dávkovače lze nastavit jeden z následujících jazyků:
Anglicky, Francouzky, Německy, Španělsky, Holandsky, Česky,
Polsky, nebo Americká angličtina
.
Ve výchozím režimu obrazovky stlačte a držte na 2 vteřiny tlačítko
ZPĚT. Zobrazí se obrazovka pro zadání vstupního hesla. Vložte
svůj vstupní kód, pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte číslo a
tlačítkem DOPŘEDU/AKCEPTOVAT přesuňte kurzor na další
pozici/potvrďte volbu.

D1
00000
TIMED/SIGNAL

ACCESS CODE
----

ACCESS CODE
1—

ACCESS CODE
1111

Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte požadovaný jazyk.
Stiskněte tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení volby.
ITALIAN

AMERICAN

ENGLISH

FRANCAIS

POLSKI

NEDERLAND

DEUTSCH

ESPANOL

CESKY
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REŽIM PROHLÍŽENÍ

ČESKY

V režimu prohlížení můžete zobrazit nastavení programu a
počítadla cyklů bez možnosti měnit hodnoty.

00000

D2

VSTUPNI KOD

CAS / SIGNAL

----

RYCHLE NASTAVENI

POKROCILE NASTAV

REZIM NASTAVENI

REZIM NASTAVENI

Ve výchozím režimu obrazovky stiskněte tlačítko
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT.
Zobrazí se obrazovka pro zadání vstupního hesla.
Stiskněte opět (bez zadání hesla) tlačítko
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT a dostanete se do režimu
prohlížení.
Pomocí tlačítka DOPŘEDU/AKCEPTOVAT lze procházet
nastavení programu a počítadla cyklů.
Poznámka:
Tuto funkci lze znepřístupnit (viz níže).

REŽIM ZNEPŘÍSTUPNĚNÍ FUNKCÍ
(ZASTAVENÍ PUMP,RUČNÍ SPUŠTĚNÍ, NÁHLED)
Ve výchozím režimu obrazovky stiskněte tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT.
Zobrazí se obrazovka pro zadání vstupního hesla, nezadávejte vstupní kód a stiskněte tlačítko SPUŠTĚNÍ
PUMPY zobrazí se obrazovka ENABLE MODE PIN . Vložte váš vstupní kód jako obvykle.
Zobrazí se obrazovka REZIM STOP PUMP - ZAKAZANO.
Pro znepřístupnění režimu ZASTAVENÍ PUMP:
V obrazovce REZIM STOP PUMP - ZAKAZANO, pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte POVOLENO, nebo
ZAKÁZÁNO.Stiskněte tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení a přesun na obrazovku
REZIM SPUSTENI PUMP.
Pro znepřístupnění režimu RUČNÍ SPUŠTĚNÍ PUMP:
V obrazovce REZIM SPUSTENI PUMP - POVOLENO, pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte POVOLENO,
nebo ZAKÁZÁNO.Stiskněte tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení a přesun na obrazovku
REZIM NAHLEDU.
Pro znepřístupnění režimu NÁHLEDU:
V obrazovce REZIM NAHLEDU - POVOLENO, pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zvolte POVOLENO, nebo
ZAKÁZÁNO. Stiskněte tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení a přesun na základní na obrazovku.
REZIM NAHLEDU.
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ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA
00000
CYKLICKY

D1

ČESKY

Informace o dávkovači a testovací režim je možné v základní
obrazovce prohlížet pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ.
Dávkovač zobrazuje zvolenou obrazovku a to i po vypnutí a
opětovném zapnutí.

SPOLECNOST
TELEFON

P 1=00

2=00

3=00

4=00

Testovací režim:
Obrazovka zobrazuje také signály přicházející do dávkovače v
“reálném čase” pomocí 4 kurzorů, které se rozsvítí při příchodu
signálu.
Díky tomu nemusí technik používat pro ověřování jednotlivých
vstupů voltmetr.
Poznámka:
Obrazovka s informací o sondě se zobrazí jen v režimu
vodivosti.

SONDA (190)
20
VERZE SOFTWARU
1.00

VYSVETLIVKY
Akceptace signálu (Signal Acceptance) - Časový úsek, po který musí být signál na vstupu přítomen, aby byl
akceptován
Prodleva (Delay Time) - nastavitelný časový úsek který je mezi příchodem akceptovatelného signálu a začátkem
činnosti čerpadla
Rychlost (Speed) - nastavitelná rychlost otáčení každého čerpadla
Doba běhu (Run-Time) - nastavitelný časový úsek, po který pumpa dávkuje
Impulz (Pulse) - Číslo impulzu, na který pumpa reaguje. Počítadlo impulzů se vždy vynuluje po roztočení pumpy.
(Příklad: pokud je impuls nastaven na 02, bude tato pumpa pracovat na každý druhý signál.)
Počítadlo cyklů (Cycle Counters) - poskytuje záznam o počtu cyklů a časovém úseku, po který čerpadla běžela
v každém programu
Spuštění pump (Prime) - rozběhnutí čerpadla pro naplnění sací a výtlačné hadice
Zastavení pump (Pump Stop) - vyřazení čerpadla z činnosti v případě potřeby a během servisu stroje
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SPECIFIKACE
Napájení

Dávkovač D1
Napětí
Frekvence
Proud

90V až 265V AC
50 - 60Hz
@90V - 0.33A
@265V 0.11A

Příkon
Pojistka
Motor
Pumpa

30W
Resetovatelná 0.55A
Bezkartáčový - 24V DC, 600mA

Maximum 6.4mm Silikon - 350ml/min, 3mm Silikon - 100ml/min při 100%
(Průtok brán pro vodu při 100% rychlosti)

Kryt
Váha (přibližně)
V souladu

GFPP IP 44
1.4kg
EMC 89/336/EEC - EN61000-6-2:2005 & EN61000-6-3:2007
LVD 72/23/EEC - EN60335-1:2002+A2:2006
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WEE SMĚRNICE

GB

Environment protection first !
Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

IRL Leave it at a local civic waste collection point.

F

Participons à la protection de L'environnement
Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
Confiez celui-ci clans un point de collecte ou à défaut dans us centre service agréé pour clue son
traitement soit effectué.

D
A

E

Schützen Sie die Umwelt !
Ihr Gerät enthält mehrere unterschiedliche, wiederverwertbare Wertstoffe.
Bitte geben Sie Ihr Gerät zum Entsorgen nicht in den Hausmüll, sondern bringen Sie es zu einer
speziellen Entsorgungsstelle für Elektrokleingeräte (Wertstoffhof).
ii Participe en la conservación del medio ambiente !!
Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.
Entréguelo al final de su vida útil, en un Centro de Recogida Especifico o en uno de nuestros Servicios
Of iciales Post Venta donde será tratado de forma adecuada.

I

Partecipiamo alla protezione dell'ambiente
Il vostro apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere riciclati.
Lasciatelo in un punto di raccolta o presso un Centro Assistenza Autorizzato.

NL

Wees vriendelijk voor het milieu !
i Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.

PL

Bierzmy czynny udzial w ochronie środowiska !
Twoje urządzenie jest zbudowane z materialów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub
recyklingowi.
W tym celu należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki.

CZ

Podílejme se na ochraně životního prostředí !
Váš přístroj obsahuje četné zhodnotitelné, nebo recyklovatelné materiály.
Svěřte jej sběrnému místu, nebo neexistuje-li, smluvnímu servisnimu středisku, kde s ním bude
naloženo odpovídajícím způsobem.
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POZNÁMKY
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Záruka
Dávkovače firmy Brightwell mají
záruku dva roky od data nákupu na
vady materiálu a provedení. Na
peristaltické hadice se záruka
nevztahuje.
Chemická kompatibilita
Rádi Vám poskytneme rady na
chemickou kompatibilitu, nicméně
záruka se nevztahuje na problémy
způsobené nekompabilitou chemie a
hadic.
Bezpečnost
Vždy čtěte informace o bezpečném
zacházení s chemií před jejich užitím.
Technická a designová specifikace
Změny vzhledu a technického
provedení vyhrazeny.

Zástupce pro Českou republiku,
Slovensko, Polsko, Maďarsko,
Pobaltí:

Palackého 689/2
736 01 Havířov - Město
Česká republika
Telefon:+420 596 810 035
Mobil:+420 732 457 428
Fax:+420 596 810 035
http://www.dozitplus.cz
info@dozitplus.cz
Technická podpora:
+420 731 990 770

ISSA

The Experts
on Cleaning and Maintenance

BS EN ISO 9000:2000
FM34956
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