
Programmatie
- Houd de P-toets ingedrukt

Password
0000 Dit is het standaardwachtwoord

- Druk op de P-toets

Voor de opstart naar… gaan FULL
MENU

PROG (2)
MODE

Voor de programmatie … kiezen

SET(01)
CC / ST

Doseerpomp Dosamatic

Snelle inbedrijfstelling
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Het display toont

De selectie wordt gemaakt met 
behulp van de pijl met keuze
tussen volledig menu en kort menu

- Druk op de P-toets

De selectie wordt gemaakt met 
behulp van de pijl met keuze
tussen 1 en 2

- Druk op de P-toets

De selectie wordt gemaakt met 
behulp van de pijl 
Om de cursor te verplaatsen

Het display toont
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SET(02)
TEST

SET(03)
LEVEL

SET(04)
W METER

PULSE / L
000,0

SET UP  MENU 
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Om de "cijfers" te vergroten
druk op de pijl

Programmatie op  00.01

- Druk op de P-toets

Om door te gaan
druk op de pijl

Om door te gaan
druk op de pijl

Om door te gaan
druk op de pijl

Het display toont

Het display toont

Het display toont

Het display toont

- Druk op de P-toets



(Keuze mogelijk tussen L / PULSE en PULSE /L)  

PULSE / L knippert,             bevestig vervolgens PULSE / L

Om verder te gaan druk op 

En zo wordt het type teller ingesteld

Zie sticker op de teller ( 4 I /P )

Dus hier, regeling op …            004,0

Om de "cijfers" te veranderen
druk op de pijl

Om naar de volgende ’cijfers’ te gaan
Druk op de pijl

Om verder te gaan, druk nu op …     

Einde van de SET UP  MENU
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- Druk op de P-toets

Herhaal de handeling tot dat de juiste instellingen verkregen zijn



PROG (02)
SETUP

PROG (03)
STAT

PROG (01)
MODE

MODE (1)
CONSTENT

MODE (2)
DIVIDE

-4-

Het display toont

Het display toont

Het display toont

Het display toont

Het display toont

Om verder te gaan
druk op …

Om verder te gaan
druk op …

Om verder te gaan
druk op …

Om verder te gaan
druk op …

- Druk op de P-toets



MODE (3)
MULTIPLY

Om verder te gaan
druk op … 

MODE (4)
P P M 

P P M 
0003,00

De selectie is in functie van de …              TYPE WATERLEIDING

Metalen leidingen (lichte dosering)

Tuyauterie métallique ( dosage intensif )

P P M 
0002,50

P P M 
0006,00

1 impuls/ 4,5 liters

1 impuls/ 2 liters

of

1 impuls = 1,5 ml  

MENU 
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- Druk op de P-toets om de … instellingen in te brengen

Het display toont

Het display toont

Het display toont

Voer deze parameter in

Voer deze parameter in



CONC % 
010,0

OP 100,0  instellen

UP KEEP 
NO

(Keuze mogelijk tussen UP KEEP NO ET UP KEEP YES)          

BEVESTIGEN      UP KEEP NO    
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Om de "cijfers" te veranderen
druk op de pijl

Om naar de volgende ’cijfers’ te gaan  
Druk op de pijl 

Herhaal de handeling tot dat de juiste instellingen verkregen zijn

Het display toont

Het display toont

- Druk op de P-toets voor validatie

- Druk op de P-toets voor validatie

- Druk op de P-toets voor validatie



MODE (4) 
P P M

OM HET MENU TE VERLATEN
3 x op … drukken

STROKES 
000 SPN

SCHAKEL DE POMP UIT  VOOR DE INSTELLINGEN VAST TE STELLEN

Druk op  …

O F F
………..

Druk op  …
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Het display toont

Het display toont

Het display toont

SCHAKEL DE POMP IN

Nu moet je de pomp starten



POMP OPSTART PROCEDURE  

Druk op … 

gedurende 8 seconden

PRIMING  
30 SEC 

STROKES  
000 SPM 

Valeco Water Quality
Rue des Foudriers, 26

7822 Ghislenghien (Belgium)
+32 68 57 20 71 
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Het display toont

Het display toont

Er wordt een aftelling gestart

De pomp is nu in bedrijf. open een waterpunt op de installatie 
en de pomp zal automatisch opstarten. Afhankelijk van uw 

verbruik en de ingevoerde parameters doseert ze nu de 
gepaste oplossing.
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