
SuperBead Automatic

De SuperBead automatic:

1. 3 x Contactdoos tbv vijverpomp(en) en UV lamp(en) Max. 8A/250VAC
2. Stekker voor spanning electronica 16A/250VAC
3. Contrastekker tbv. spoelpomp Max. 8A/250VAC
4. Kabel voor motor tbv klep aandrijving
5. Schroeven tbv monteren motor op 3 weg klep
6. Motor tbv klep 1A/24VAC



Plaatsen van de motor op de 3 
weg klep

1. Verwijder de kunststof   
 schroef van de hendel

2. Verwijder de hendel

3. Nu ziet u op de 3 weg klep  
 4 inkepingen (A)
 U ziet in de motor 4 pal  
 letjes (B)
 Nu plaatst u de motor op  
 de 3 weg klep, LET OP het  
 kleinste palletje moet in de  
 kleinste inkeping vallen

4. Nu draait u de motor zo dat   
 deze net als de foto staat

5.  Nu plaatst u de 4 
 schroeven in de 4 gaten

6. De schroeven draait u   
 handvast aan

7. U draait nu de kunststof  
 schroef zonder hendel op  
 de motor



SuperBead Elektronica

Wat doen de diverse LEDS

1 AAN De spoeling is AAN
 UIT De spoeling is UIT
2 AAN De spoelpomp is AAN
 UIT De spoelpomp is UIT
3 AAN De vijverpompvertraging is INGESCHAKELD (1 minuut)
 UIT De vijverpompvertraging is STANDBY
4 AAN De vijverpomp is UITGESCHAKELD (1 minuut)
 UIT De vijverpomp is INGESCHAKELD
5 AAN De elektronica heeft WEL spanning
 UIT De elektronica heeft GEEN spanning



Instellen timer

1. Reset eerst de timer door R in te drukken
2. Om te tijd in te stellen houdt u C+ ingedrukt en daarna stelt u met de     
 knoppen W+(dagen) H+(uren) en M+(minuten) in

Instellen spoeltijd 

1. Druk 1 maal op het kloksymbool, nu ziet u ON 1 links onder in beeld.
 Nu stelt u met met de knoppen W+(dagen) H+(uren) en M+(minuten) in.
2. Druk nogmaals 1 x op het kloksymbool, nu ziet u OFF 1 links onder in beeld.
 Nu stelt u met met de knoppen W+(dagen) H+(uren) en M+(minuten) in.

Handmatig activeren spoeling

1. Druk op de knop manual, onder in beeld zal er ON, AUTO of OFF te zien zijn.
 Indien u een automatische spoeling wilt instellen dient de klok eerst op OFF en   
 dan op AUTO te staan.

Een goede spoeling mag een maximale spoelduur hebben van:

SuperBead Small 40 seconden
SuperBead Large 2 minuten

Tevens bestaat er de mogelijkheid tot het aansluiten van een spoelpomp. Als u hiervoor 
een goedkopere vijverpomp gebruikt (20m3 SB Small & 30 m3 SB Large) kunt u het 
spoelwater direct vanuit het filter naar het riool pompen. 

Staat de klep voor uw toepassing in de verkeerde stand, dan kunt u deze wijzigen met 
de AUTO ON 1 en AUTO ON 2 knop.


