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Installeren van de eco-logic controller 

• Gebruik de mode toets om door de programma functies heen te gaan. 

• Gebruik de pijltjes toetsen om de verschillende opties te kiezen. Gebruik de plus en min toets 

om het knipperende cijfer te veranderen. 

• De PRG toets wordt gebruikt om te kiezen tussen programma A, B of C. 

 

Instellen van de juiste datum en tijd 

• Druk op de mode toets en het jaartal zal gaan knipperen. 

• Gebruik de linker en rechter pijltjes toets om het juiste jaartal in te stellen. 

• Gebruik de plus of min toets om de juiste maand in te stellen. 

• Gebruik de rechter pijl om de juiste dag in te stellen. 

• Door op de plus toets te klikken kun je wissselen tussen a.m./p.m. en 24 uurs modus. 

• Als u weer terug komt bij het jaartal heeft u deze cyclus voltooid. Gebruik de mode toets om 

terug te gaan naar het beginscherm, hier ziet u het huidige tijdstip. 

 

Programming the automatic water refreshment  

Een programma is een groep van stations die hetzelfde AWS schema hebben. Met een schema 

bedoelen we de dagen van de week waarop het water automatisch wordt ververst en hoe vaak er op 

een dag wordt ververst. Als alle stations op dezelfde dagen en hetzelfde aantal waterverversingen 

zijn ingestel kun je alle stations in hetzelfde programma zetten. Dit raden we u aan. 

 

• U kunt starten met het programmeren van 3 verschillende starttijden voor programma A. 



• Klik op de pijltjes toets totdat het pijltje naast de starttijden begint te knipperen (hier ziet u 

de eerste starttijd van programma A. 

• Wij adviseren 3 starttijden. Bijvoorbeeld: 9.30, 13.00 en 16.30 (meest voorkomend). 

• Zet de eerste starttijd op 9.30. Druk vervolgens op de plus toets om de tweede starttijd van 

13.00 in te stellen. Klik vervolgens weer op de plus toets om te derde starttijd van 16.30 in te 

stellen. 

• Wij adviseren bij elke aquariumstelling een looptijd van 2 minuten en bij een inkijkbak een 

looptijd van 5 minuten. 

• De 4e mogelijke starttijd kan (meestal) UIT worden gelaten. 

• Houd er rekening mee dat de looptijd afhankelijk is vna de waterhardheid en de waterdruk. 

Als u twijfelt over de start tijden, neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag 

met het kiezen van de optimale instellingen voor u winkel. 

 

Programmeren van de looptijd van elk station 

• Klik op mode toets totdat het pijltje naast de looptijd knippert.  

• For station 1 you can program 2 minutes. Use the right arrow to go to station 2 to also 

program 2 minutes. Use the right arrow to go to station 3 and do the same. 

 

How to set the day for the (automatic) water change 

• Press the mode button until the arrow is pointing next to watering days. Program it to water 

every day. 

• To activate a day, press the plus (+) button and it will switch to the following day. Do this till 

you have finished it for the whole week. When you have set all days of the week you will 

return to Monday (flashing). Now you’re ready to start with the Automatic Watering System. 

 

 

 

 


