
Kasutusvaldkond

AutoLogic on DrufiLogic’u mudelite DFR ja FR 
elektrooniline seade automaatseks läbipesuks.

Toitepinge: 230 V/ 50 Hz
Tööpinge: 6,0 V alalisvool
Kaitse: IP 21
Temperatuurivahemik: 0–40 oC
Patareid: 4 x LR 06-AA
Võimsus: max 8 W

Kaitsta niiskuse eest!

Paigaldamine

Järgige paigaldamisel järgmisi etappe:
1. Blokeerige vee juurdevool.
2. Avage kuulkraan (asend "on").
3. Tõmmake käepidet ülespoole (joonis 1).
4. Kinnitage käepide pesasse (joonis 4.1).
5. Laske ühendusseibil libiseda kuulkraanile     

(joonis 2). 
6. Võtke välja mäluklipp (joonis 3).
7. Lükake AutoLogic ülevalt katte juhtsiinidesse ja 

laske sisse libiseda (joonis 4).
8. Paigaldage patareid, vt "Patareide vahetamine".
9. Ühendage väljavoolulehter 50 mm 

väljavoolutoruga ja väljavoolukanaliga.
10. Käivitamiseks vajutage klahvile "OK", et sulgeda 

kuulkraan. 
11. Avage vee juurdevool. 
12. Korrasoleku kontrollimiseks tehke käsi-läbipesu.

Seadme lahtivõtmiseks toimige vastupidises 
järjekorras. 

Kasutus

Energia kokkuhoiu pärast on näidik harilikus 
töörežiimis ooteolekus. Klahvipuudutus lülitab näidiku 
sisse ja ilmub peamenüü. Selle kaudu saab nelja 
klahvi kasutades juhtida kõiki funktsioone. Need on: 
- läbipesu käivitamine käsitsi;
- läbipesu intervalli aja määramine;
- olekunäit (aeg läbipesu alguseni, läbipesu kordade 

arv jne).

Kui minuti jooksul klahvile ei vajutata, lülitub näidik 
uuesti välja.

Käsi-läbipesu
Funktsioon käivitab käsitsi juhitava läbipesu. Vajutage 
suvalisele klahvile. Ilmub menüü. Läbipesu protseduuri 
käivitamiseks vajutage klahvile "OK".

Käsitsi juhitavat läbipesu ei saa teha, kui patarei pinge 
on liiga madal (helisignaal ja näit näidikul).

Läbipesu intervall
Vajutage suvalisele klahvile, et ilmuks menüü. Valige 
nüüd nooleklahvide abil vastav menüü ja vajutage 
klahvile "OK". Intervalli muutmiseks vajutage veel kord 
"OK". Nüüd saab nooleklahvide abil sisestada 
intervalliks 1 tund kuni 61 päeva.
Valitud intervalli aktiveerimiseks kinnitage see 
vajutades "OK". Kui vajutate menüüst väljumiseks 
klahvile "ESC", intervalli ei muudeta. Standardintervall 
on 61 päeva.

Rike
AutoLogic teatab rikkest helisignaaliga ja teatega 
näidikul.

Rikketeate kinnitamiseks vajutage klahvile "OK".

Nüüd tuleb teha käsi-läbipesu. 
Kui rikketeade hoolimata käsi-läbipesust kordub, tuleb 
AutoLogic välja vahetada.

Lahtivõtmine toimub kokkupanekule vastupidises 
järjekorras. 
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Hooldus
Tänu kaasaegse mikroprotsessortehnika kasutamisele 
ei vaja AutoLogic hooldust. Vajadusel tuleb ainult 
patareisid (4 x LR 06-AA) vahetada.
Tähelepanu! Mitte kasutada akusid!
Patareide tühjenemisest teatab helisignaal ja vastav 
näit näidikul. 

Patareide vahetamine
Patareide vahetamiseks avage kate. Nüüd saab 
patareiploki välja võtta ja patareid eemaldada (joonis 
5).
Uute patareide paigaldamisel arvestage polaarsusega 
(+/-).
Asetage patareiplokk tagasi (joonis 5) ja sulgege kate.

Joonis 5

Seadet on lubatud paigaldada ainult vastava 
väljaõppega spetsialistidel.

Pakend toimib transpordikaitsena. Tugevalt 
kahjustunud pakendiga seadet mitte paigaldada!

Varuosad/Lisatarvikud
Tehasest tarnitakse AutoLogic võrgust sõltumatu 
toitega.
Välise vooluvarustuse kasutamiseks on lisatarvikuna 
saadaval võrgupistik 2316.00.904.

AutoLogicut on võimalik juhtida tsentraalselt MultiSafe-
seadme kaudu. Selleks on vajalik ühenduskaabel 
2316.00.903.

Võimalik on ka kaugjuhtimine. Selleks on vajalik 
ühenduskaabel 2316.00.903.
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