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ZÁKLADNÍ ČINNOST

Zařízení BRIGHTLOGIC   je automatický dávkovací systém vytvořený k použití pro profesionální prací stroje.

Zařízení je určeno pro pevnou instalaci ve vnitřních prostorách. Prostředky pro rozpojení musí obsahovat  
pevné elektrické vedení se vzduchovou mezerou minimálně 3 mm v každém pólu.

Čerpadla jsou aktivována na základě signálu v rozsahu 90V až 240V střídavého nebo stejnosměrného proudu 
přicházejícího na odpovídající vstupy trasy A a trasy B, které jsou umístěny na zdrojové desce dávkovače. 
Poz.:  Signály v rozsahu 12V až 240V stejnosměrného nebo střídavého proudu mohou být přijaty vyjmutím 
odporové sady RP1 až Rp4 viz str. 9 nebo 10.

Hlavní znaky systému:
Uživatelem nastavitelná doba akceptace signálu (viz strana 24).

Správa dat

Auto Formula select režimy

Výstup pro 3 proplachové ventily, které pracují podle uživatelem přiřazených pumps (viz strana 25)

Uživatelem programovatelné časy proplachového ventilu (viz strana 26).

Každé pumpě může být přiřazen samostatný vstup, více vstupů nebo všechny vstupy (viz str. 28)

Každá pumpa má uživatelem volitelné následující hodnoty:
rychlost / průtok  (viz str. 26 a 27)
dobu prodlevy (viz str. 30)
dobu běhu / dávku chemie (viz str. 32)

Zařízení má dva pracovní režimy:
Standard
Relé

Režim standard
určeno pro standardní prací stroje

Příslušná pumpa se rozeběhne na základě signálu, který bude přítomen po naprogramovanou dobu a který 
vyšle naprogramovaný počet pulsů. Pumpy zůstávají v klidu po stanovenou dobu prodlev, potom se dají do 
pohybu v naprogramované rychlosti a po naprogramovanou dobu.
Dávkovač reaguje na přivedené signály pouze jednou  tzn. pro další činnost musí dojít k resetování zařízení. 
Toto nastane po skončení činnosti poslední pumpy, nebo při signálu na vstupu 10. 

Režim relé
určeno pro procesorem řízené pračky

Pumpy budou v činnosti po dobu přítomnosti signálu přicházejícího na odpovídající vstupy. V tomto režimu 
vstup 1 řídí pumpu 1, vstup 2 řídí pumpu 2, vstup 3 řídí pumpu 3 atd. 
Správa dat, výstup pro napojení proplachového ventilu a výstup pro přerušení činnosti pračky jsou zachovány.

ČESKY
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BEZPECNOSTNÍ OPATRENÍ

Důležité bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ
Toto je produkt trídy A. V domácím prostředí může tento výrobek způsobovat rádiové rušení, v tomto 
případě může být po uživateli požadováno, aby přijal odpovídající opatření.

Prosím, čtěte pozorně následující instrukce před používáním tohoto zařízení.

Toto zařízení obsahuje součásti s vysokým napětím, které Vám může způsobit úraz elektrickým 
proudem.

Neotvírejte kryt dávkovače bez odpojení napájení a signálů. Ujistěte se, že toto bylo před otevřením odpojeno 
alespoň po dobu 5-ti minut odpovídajícím způsobem.

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

ČESKY

4CZ -BRIGHTLOGIC LAUNDRY SYSTEMS BRIGHTLOGIC LAUNDRY SYSTEMS



VYOBRAZENÍ DÁVKOVAČE - VNĚJŠÍ ČESKY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nahoru
Zastavení pump

Dopředu/Akceptovat

Náhled/Skok
Program

Dolů Test

Zpět

Spuštění pump

Typ dávkovačeCelkové prací programy
Číslo aktuálního 

pracího programu

Jméno zákazníka

00000  L10     01

BRIGHTWELL

VYOBRAZENÍ DÁVKOVAČE - KLÁVESNICE & DISPLEJ

Určení signálu

?

Formula
Select

Formula
Select

LCD Displej LCD Displej

Vstup 
pro napájení

Vstup pro 
Alarm nízké hladiny

Vstup 
pro napájení

Pumpa 
s velkým průtokem

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

Klávesnice

Kryt 
šroubů

Vstup pro 
Alarm nízké hladiny
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Poznámka: K do hodné kabelové vývodky a velikost kabelu. držení krytí IP by měly být použity v



VYOBRAZENÍ DÁVKOVAČE - MIKRODESKA

Použito v:
          L1-10
          L1-10/H

Propojení s klávesnicí

Programovací 
konektor

(Jen pro výrobce)

LED Indikátor 
napájení
(5V)&(24V)

Propojení 
s LCD displejem

Napájení
90V-265V AC A Trasa (Kladná)

(Vstupy 1-10)

B Trasa (Záporná)
(Vstupy 1-10)

Konektor motoru
(1 & 2)  

Formula Select

Proplachový ventil

Safety Stop

Bezdrátové USB

Sada odporů

Napájecí výstup 
pro další motory

RS 485 propojení 
pro další motory

Izolační spínače
(Vstupy 1-10)

24V DC
Výstup
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Safety Stop 
propojky
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Displej
(obrys)

Formula Select
Lk3 a Lk4

RS232
COMMS
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INSTALACE - PŘIPEVNĚNÍ

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 - 8x11mm

Rozestup šroubů / Schéma vrtání - na další straně 

MAXIMUM
2 Metry

6mm

x 3 na každý kryt

ČESKY
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INSTALACE - PŘIPEVNĚNÍ

Rozteče montážních děr

ČESKY
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Dávkovač se standardními pumpami

Dávkovač s pumpami s velkým průtokem
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Ve většině případů mají ventily v pračkách společný nulový vodič (t.j. všechny jejich záporné svorky jsou propojeny 
do  společného vodiče).
Spínače Lk10 - Lk19 lze nechat v poloze pro společnou trasu B. V tomto případě stačí přivést na Trasu B jeden vodič, 
který je společný pro všechny vstupy Trasy B

Poznámka: 
Pokud je signál přítomný dříve na vstupu 2 než na vstupu 1, dávkovač rozezná, že předpírka není žádána a bude 
ignorovat pozdější následné signály vstupu 1 dokud nebude zařízení resetováno.

INSTALACE - ZAPOJENÍ 1 ČESKY

90V - 265V AC 50/60Hz 
Napájení z bodu, který je odpojený pokud je 

pračka vypnutá

Vstupy signálů
90V - 240V AC or DC

Trasa B
(Záporná)

Se sepnutými 
spínači lze přivést 

společný 
signál(neutrální/zápo

rný) na Trasu B

Trasa A
(Kladná)

Kladné signály 
(fáze) musí být 

připojeny na správné 
vstupy trasy A.

Oddělené připojení u 
vstupu 2 pro signál z 
ventilu pro teplou a 
ventil pro studenou 

vodu.

RP1, RP2, RP3 & RP4
Vyjměte pro povolení signálů nižších 

než 90V AC nebo DC (min 12V)

Příklad zdrojů: -
Stykač, deska rozhraní
Solenoidní ventil

VSTUP 2 - Hlavní praní
                       ( )napouštěcí ventil pro studenou vodu

VSTUP 2 - Hlavní praní
                       ( teplou )napouštěcí ventil pro  vodu

VSTUP 3 - Poslední máchání

VSTUP 1 - Předpírka

SPOLEČNÝ VODIČ

Příklad

Doporucené zapojení

Max průřez = 
Min průřez = 0
Proud = 0.5A

1.5mm²
.5mm²
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(LK10 - LK19)
Spínače pro společné signály 

na Trase B

Lk10 Lk11 Lk12 Lk13 Lk14 Lk15 Lk16 Lk17 Lk18 Lk19
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V některých případech nemají ventily v pračce společný vodič. Například: Elektronický ventil pro aviváž nemá na některých 
pračkách Miele společný vodič s ostatními solenoidy. V tomto případě je potřeba mít jednotlivé vstupy Trasy B na vstupní 
desce  vzájemně oddělené.
To lze provést přepnutím odpovídajících spínačů (LK10 až Lk19 do rozpojené polohy).
 V případě pochybností přepněte do rozpojené polohy všechny spínače.
CHYBNOU POLOHOU SPÍNAČE MŮŽETE ZPŮSOBIT ZÁVADU DÁVKOVAČE.

NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE PŘEPÍNAT SPÍNAČE POD NAPĚTÍM

Poznámka:
Pokud bude signál přítomný dříve na vstupu 2 než na vstupu 1, dávkovač rozezná, že předpírka není žádána a bude 
ignorovat pozdější následné signály vstupu 1 dokud nebude zařízení resetováno.

INSTALACE - ZAPOJENÍ 2 ČESKY

Vstupy signálů
90V - 240V AC or DC

Trasa B
(Záporná)

Záporné signály 
(neutrální) musí být 

připojeny na správné 
vstupy trasy B.

Oddělené připojení u 
vstupu 2 pro signál z 
ventilu pro teplou a 
ventil pro studenou 

vodu.

Trasa A
(Kladná)

Kladné signály 
(fáze) musí být 

připojeny na správné 
vstupy trasy A.

Oddělené připojení u 
vstupu 2 pro signál z 
ventilu pro teplou a 
ventil pro studenou 

vodu.

Příklad zdrojů: -
Stykač, deska rozhraní
Solenoidní ventil

VSTUP 2 - Hlavní praní
                       ( )napouštěcí ventil pro studenou vodu

VSTUP 2 - Hlavní praní
                       ( teplou )napouštěcí ventil pro  vodu

VSTUP 3 - Poslední máchání

VSTUP 1 - Předpírka

SPOLEČNÝ VODIČ

Příklad

Doporucené zapojení

Max průřez = 
Min průřez = 0
Proud = 0.5A

1.5mm²
.5mm²

(LK10 - LK19)
Spínače pro společné signály 

na Trase B

90V - 265V AC 50/60Hz 
Napájení z bodu, který je odpojený pokud je 

pračka vypnutá
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RP1, RP2, RP3 & RP4
Vyjměte pro povolení signálů nižších 

než 90V AC nebo DC (min 12V)
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FORMULA SELECT - FUNKCE

Nahoru

Dolů

Potvrdit 
(Enter)

Číslo aktuálního 
pracího programu

Přepínač programů je (volitelné) zařízení, které umožňuje výběr jednoho z možných 20 rozdílných programů 
dávkování. Na displeji se zobrazují také jména jednotlivých programů, pokud jsou nahrána z počítače pomocí 
počítačového softwaru BrightLogic.
Pomocí přepínače programů je také možné spustit, nebo zastavit jednotlivá čerpadla. (viz str. 39).

Žádaný program musí být vybrán pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ na tomto modulu a potvrzen 
tlačítkem ENTER před začátkem pracího cyklu.

Možnosti resetování
Jsou čtyři možnosti do kterého pracího programu se formula select po resetu nastaví:
Reset Formula do Program 01   - (základní nastavení)       
Reset Formula do Program 00   - (prázdný program)
Reset Formula do Program02   - (nastavení do jakéhokoliv pracího programu)
Reset Formula do Předešlého programu   - (reset do předchozího programu)

Dávkovač lze ručně resetovat současným stiskem tlačítek NAHORU A DOLŮ po dobu 2 sekund.

Bez modulu Formula Select
Pokud není Formula select instalována, lze zvolit prací program přímo na dávkovači:
Stiskněte tlačítko PROGRAM  pro výběr z pracích programů, které byly nastaveny.

Důležité bezpečnostní pokyny
Prosím, čtěte pozorně následující instrukce před používáním tohoto zařízení.

Nepřipojujte tento modul k dávkovači aniž by jste na dávkovači provedli vypnutí proudu a  izolaci signálů.

Neotevírejte tento modul bez odpojení napájení a signálů v dávkovači.

Nepoužívejte poškozené kabely.

Nerozebírejte a nikterak neuzpůsobujte toto zařízení.

FORMULA SELECT - BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ

FORMULA SELECT - VYOBRAZENÍ

ČESKY

Zastavení pump

Spuštění pump
HEAVY SOILED
PG 01
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Před připojením se prosím ujistěte, že elektrický proud k dávkovači není připojen.

Odšroubujte víko dávkovače. Provlečte kabel průchodkou na spodní straně dávkovače až ke konektoru pro  
Formulu select  umístěném na desce.

Poznámka:
Mel by se používat stínený kabel.

Připojte na zelený konektor vodiče v barevném pořadí jak je znázorněno na obrázku nahoře. Zasuňte konektor 
do odpovídající zásuvky a dotáhněte průchodku kabelu.
VYJMETE zkratovací propojky Lk3 & LK4.

Připevněte modul na vhodnou, dobře přístupnou plochu pomocí přiloženého suchého zipu.

FORMULA SELECT - INSTALACE ČESKY

12CZ -

REŽIM SPUŠTĚNÍ PUMP
Pro ruční spuštění pump z Formula Select 
stiskněte na 2 sek. tlačítko SPUŠTĚNÍ PUMP  
a na displeji modulu se objeví  PRIME MODE.
Použijte tlačítka NAHORU a DOLŮ  pro 
zvolení požadovaného čísla pumpy.
Stiskněte a držte tlačítko ENTER pro spuštění 
požadované pumpy.
Stiskněte tlačítko SPUŠTĚNÍ PUMP pro 
návrat do normálního režimu, nebo vyčkejte 5 
sekund bez stisku tlačítek a modul se vrátí do 
normálního režimu automaticky

REŽIM ZASTAVENÍ PUMP
Pro zastavení pump z modulu Formula select 
s t i s k n e t e  n a  2  s e k u n d y  t l a c í t k o  
ZASTAVENÍ PUMP  a na displeji modulu se 
objeví PUMP STOP MODE.
Použijte t lačítka NAHORU a DOLŮ  
pro zvolení požadovaného čísla pumpy.
Stiskněte tlačítko ENTER pro změnu stavu 
z ON na OFF, nebo naopak.
Stiskněte tlačítko ZASTAVENÍ PUMP pro 
návrat do normálního režimu, nebo vyčkejte 
5 sekund bez stisku tlačítek a modul se vrátí 
do normálního režimu automaticky.

SPUŠTĚNÍ / ZASTAVENÍ PUMP - Z FORMULA SELECT

 PG1
HEAVY SOILED WASH

PRIME MODE
PRIME PUMP 1

PRIME MODE
PRIME PUMP 2

PRIME MODE
PRIMMING PUMP 2

 PG1
HEAVY SOILED WASH

(NEBO počkejte 
5 sekund)

 PG1
HEAVY SOILED WASH

PUMP STOP MODE
PUMP 1 ON

PUMP STOP MODE
PUMP 2 ON

PUMPS STOP MODE
PUMP 2 OFF

 PG1  2
HEAVY SOILED WASH

(NEBO počkejte 
5 sekund)
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VYJMĚTE
LK3 a LK4

Cervená

Cerná

Žlutá

Bílá

Zelená

Modrá

Lk15 Lk16 Lk17 Lk18 Lk19
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PROGRAMOVÁNÍ - Z POČÍTAČE CESKY

Všechny programové postupy v tomto návodu mohou být provedeny na počítači již před montáží dávkovače 
použitím počítačového softwaru BrightLogic.

Díky tomu lze vytvořit a uložit nastavení pro obvyklé instalace a všechny typy dávkovačů.

Dávkovač můžete naprogramovat jediným kliknutím myši z notebooku spojeného bezdrátovou BrightLogic 
klíčenkou.

Počítačový program BrightLogic je vhodný pro použití se všemi Logic prádelenskými systémy.

Úplné instrukce pro použití počítačového programu najdete v samostatném návodu.

Počítačový program BrightLogic je dostupný ke stažení na stránkách  www.dozitplus.cz 
Pro heslo do sekce Ke stažení nás kontaktujte (tel. +420 596 810 035 , email: info@dozitplus.cz ).

Toto dovoluje rychlé, jednoduché nastavení a úpravy nových a stávajících dávkovačů.

Data (jako jsou parametry programů, názvy chemií, průtoky, doby běhu a doby cyklů) mohou být načteny z 
dávkovače a vyexportovány do Excelu, v kterém lze tyto údaje dále zpracovávat.

Tyto data mohou být použity k jednoduchému sledování, testování a vyhodnocování systému.

Bright  
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PROGRAMOVÁNÍ - OVLÁDÁNÍ ČESKY

V celém manuálu:  

Jestliže jsou v manuálu tlačítka zobrazená 
černě, musí být stlačena, aby byl umožněn 
další krok. (Pokud jsou vyznačena černě dvě 
tlačítka, musí být stisknuty obě současně.)

Jestliže jsou tlačítka zobrazená šedě, 
použijte jedno z nich k dosažení žádaného 
výsledku. (volba buď/nebo)

PROGRAMOVÁNÍ - VYSVĚTLENÍ ZNAČENÍ

V manuálu jsou některé 
obrazovky, které jsou 
tučně zvýrazněné.

V jakémko l i  bodě 
programování může 
uživatel přejít na další 
tučně zvýrazněnou 
obrazovku pomocí  
tlačítka pohled/skok.

SIGNAL
ACCEPTANCE TIME

00 SECONDS

FLUSH VALVE
TIME

00MINS 00SECS

MAN 1:----------
MAN 2:----------
MAN 3:----------
OFF P:----------

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 TEST. 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 viz strana 

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

( 15).

 
ESPANOL

 
POLISH

 
CZECH

PROGRAMOVÁNÍ - VÝBĚR JAZYKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nahoru
Zastavení pump

Dopředu/Akceptovat

Náhled/Skok
Program

Dolů Test

Zpět

Spuštění pump

?
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AMERICAN

00000 L10    01

BRIGHTWELL

ENTER CODE TO
CHANGE LANGUAGE

----

ENTER CODE TO
CHANGE LANGUAGE

1---

ENTER CODE TO
CHANGE LANGUAGE

1111

 
ENGLISH

 
FRANCAIS

 
NEDERLAND

 
DEUTSCH

(2 sekundy)



ČESKYPROGRAMOVÁNÍ - VSTUPNÍ PROGRAMOVÝ REŽIM

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.

NAHORU a DOLŮ vyberte po
tlačítkem DOPŘEDU/AKCEPTOVAT potvrďte volbu a 
přesuňte se na další obrazovku.

Při vložení správného kódu se na obrazovce objeví volba pro 
editaci:
:
Nastavení (viz níže)
nebo
Bezdrátové USB(viz strana 33)
nebo
Počítadlo cyklů (viz strana30)

Tlacítky žadovanou volbu, 

Poznámka: Pokud je dávkovač v programovacím režimu, 
žádné z čerpadel neběží a dávkovač neakceptuje žádné 
přicházející signály z připojené pračky.

00000 L10    01

BRIGHTWELL

VLOZIT KOD DO
UPRAVIT NASTAVENI

----

VLOZIT KOD DO
UPRAVIT NASTAVENI

1---

 
NASTAVENI

VLOZIT KOD DO
UPRAVIT NASTAVENI

1111

viz níže

PROGRAMOVÁNÍ - DOBA PRO AKCEPTACI SIGNÁLU

V o b ra zo vce  N ASTAVEN I  s t i s kn ě te   t l a č í t ko  
. Dostanete se na obrazovku 

DOBA PRO AKCEPTACI SIGNÁLU.

Většinou se nastavuje 1 vteřina .Doba pro akceptaci signálu je 
časový údaj, po který musí být signál přítomen na vstupu, aby 
byl akceptován. Takto nastavená hodnota bude platit pro 
všechny vstupy a všechny programy.

Nastavení:
Nastavte čas, po který musí být přítomen signál, aby byl 
akceptován (rozmezí 00 - 99s). 
Tlacítky žadovanou volbu, 

 nastavení MANIFOLDU.

DOPŘEDU/AKCEPTOVAT

NAHORU a DOLŮ vyberte po
tlačítkem DOPŘEDU/AKCEPTOVAT potvrďte volbu a 
přesuňte se na obrazovku

SIGNAL
PRIJMOUT PO CASE

01 SEKUND

SIGNAL
PRIJMOUT PO CASE

01 SEKUND

SPL 1:----------
SPL 2:----------
SPL 3:----------
VYP P:1234567890

Konkrétní nastavení uvedené v této příručce je pouze jako příklad pro ilustraci. 
Skutečné nastavení musí vycházet z Vašich znalostí a zkušeností v kombinaci s praktickým 
odzkoušením a musí být v souladu s požadavky konkrétní instalace.

!
Důležité

NASTAVENI
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POCITADLO CYKLU viz strana 30

 
BEZDRÁTOVÉ USB

NASTAVENÍ
viz strana 33



PROGRAMOVÁNÍ - PŘIŘAZENÍ MANIFOLDŮ

Manifold má dva pracovní režimy:

BĚHEM & PO 
Proplachový ventil bude otevřen 1 vteřinu před začátkem 
činnosti pumpy a bude otevřen po celou dobu její činnosti. Po 
zastavení pumpy zůstane ventil otevřen a to po nastavený čas 
(viz strana 18).

POUZE PO
Proplachový ventil se otevře až po zastavení pumpy. Ventil 
zůstane  otevřen po nastavený čas (viz strana 18).

Nastavení:
Z obrazovky stiskněte  
tlačítko SPUSTIT PUMPU pro vstup do obrazovky REŽIM 
PROPLACHOVÉHO VENTILU.

Tlačítky 

 

DOBA PROPLACHOVÉHO VENTILU 

NAHORU a DOLŮ vyberte mezi dvěmi režimy. Po 
zvolení režimu tlačítkem DOPŘEDU/AKCEPTOVAT potvrďte 
volbu a přesuňte se zpět na obrazovku DOBA 
PROPLACHOVÉHO VENTILU.

SOL.VENTIL REZIM

POUZE PO

SOL.VENTIL REZIM

BEHEM & PO

SOLENOID VENTIL
DOBA

00MIN 00SEC

ČESKY

PROGRAMOVÁNÍ - REŽIM PROPLACHOVÉHO VENTILU

Po nastavení DOBY AKCEPTACE SIGNÁLU 
 pro posun 

PŘIŘAZENÍ MANIFOLDŮ

BrightLogic software umožňuje připojit až 3 manifoldy 
(proplachové ventily). 
Přiřazením jednotlivých pump ke konkrétnímu manifoldu  se 
proplachový ventil daného manifoldu otevře vždy, když běží 
přiřazená pumpa.

Použijte tlacítka 

Po přiřazení jednotlivých pump k požadovaným manifoldům 
( n e b o  b e z  m a n i f o l d u )  

 pro posun 

Poznámka: 
Pokud jsou všechny pumpy nastaveny na OFF (vypnuto), 
displej přejde k obrazovce RYCHLOST PUMP.

stiskněte tlačítko 
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT na obrazovku 

.

NAHORU a DOLŮ pro nastavení kurzoru u 
každé pumpy na požadovaný manifold. 
Tlačítkem DOPŘEDU/AKCEPTOVAT potvrďte volbu a 
přesuňte se na další pumpu.

s t i s k n ě t e  t l a č í t k o  
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT na obrazovku 
DOBA PROPLACHOVÉHO VENTILU.

SPL 1:----------
SPL 2:----------
SPL 3:----------
VYP P:1234567890

SPL 1:----------
SPL 2:1---------
SPL 3:----------
VYP P:-234567890

SPL 1:-2--------
SPL 2:1---------
SPL 3:----------
VYP P:--34567890

SPL 1:----------
SPL 2:1---------
SPL 3:----------
VYP P:-234567890

SPL 1:-2-4-6-8--
SPL 2:1---5---9-
SPL 3:--3---7---
VYP P:---------0

SPL 1:-2-4-6-8-0
SPL 2:1---5---9-
SPL 3:--3---7---
VYP P:----------

SOLENOID VENTIL
DOBA

00MIN 00SEC

SOLENOID VENTIL
DOBA

00MIN 00SEC
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SOLENOID VENTIL
DOBA

00MIN 00SEC

REZIM HLIDANIVOD

PRUTOKOVY SPINAC

REZIM HLIDANIVOD

TLAKOVY SPINAC

SOLENOID VENTIL
DOBA

00MIN 00SEC

Jsou dvě možnosti bezpečnostních snímačů vody pro manifold 
systém. Protože je jejich princip jiný, je jiné také nastavení při 
programování.

Je velmi důležité mít jistotu, že je zvolena správná možnost.

Nastavení:
Z obrazovky stiskněte  
tlačítko PUMPU pro vstup do obrazovky REŽIM 

.

Tlačítky 

 

PRUTOKOVÝ SNÍMAČ:
Pokud není v systému manifoldu voda, objeví se na displeji 
dávkovače nápis VODA NENI PRITOMNA  & spustí se bzučák 
v dávkovači (pokud je zapojen). 
Pokud je snímac aktivován, dávkovac BrightLogic nebude 
pracovat, dokud v systému nebude zpět voda a tlačítko 
PROGRAM  se nestiskne po dobu 1 sekundy.

TLAKOVÝ SNÍMAČ:
Pokud není v systému manifoldu voda, objeví se na displeji 
dávkovače nápis VODA NENI PRITOMNA  & spustí se bzučák 
v dávkovači (pokud je zapojen). 
Pokud je snímac aktivován, dávkovac BrightLogic nebude 
pracovat, dokud v systému nebude zpět voda.

Snímač bude aktivován nezávisle na pozici solenoidního 
ventilu.

Vstupy pro připojení bezpečnostního snímače jsou na hlavní 
desce a jsou aktivovány odstraněním linků LK5 - LK7 (viz 
strana 6).

DOBA PROPLACHOVÉHO VENTILU 
ZASTAVIT 

BEZPEČNOSTNÍHO SNÍMAČE

NAHORU a DOLŮ vyberte mezi dvěmi režimy. Po 
zvolení režimu tlačítkem DOPŘEDU/AKCEPTOVAT potvrďte 
volbu a přesuňte se zpět na obrazovku DOBA 
PROPLACHOVÉHO VENTILU.

Bzučák lze vypnout 
na 30 minut 
stisknutím tlačítka 
PROGRAM.

Pro překonání problémů jako jsou vzduchové bubliny, nebo 
další zařízení připojené do vodovodního řádu, je informace 
o chybějící vodě akceptována u obou typů snímačů 
až po 1 sekundě.

Z
ZZ=

!

!

ČESKY

 
VODA NENI
PRITOMNA

BEZPEČNOSTNÍ SNÍMAČ VODY - VOLITELNĚ
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PROGRAMOVÁNÍ - DOBA ČINNOSTI MANIFOLDU ČESKY

Doba činnosti manifoldu je doba, kterou bude proplachový 
ventil otevřen po skončení dávkování přiřazené pumpy.

Pomocí tlačítek  nastavte dobu činnosti 
manifoldu (00 - 99 Min),(00 - 59 s).
Stiskněte 

Poznámka:
Tento čas bude po nastavení použitý pro všechny proplachové 
ventily.

NAHORU a DOLŮ

tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení 
n a s t a v e n é h o  č a s u  a  p ř e s u n u  n a  o b r a z o v k u  
RYCHLOST PUMP

SOLENOID VENTIL
DOBA

00MIN 00SEC

SOLENOID VENTIL
DOBA

00MIN 20SEC

PROGRAMOVÁNÍ - RYCHLOST PUMP

Z obrazovky 
PŘIŘAZENÍ MANIFOLDŮ pokud nejsou 

proplachové venti ly použity), stiskněte  t lačítko
pro vstup do obrazovky 

RYCHLOST/PRŮTOK PUMP.

Software BrightLogic umožňuje uživateli u každé pumpy 
nastavit průtok ( viz strana 19) a/nebo rychlost pump.

RYCHLOST PUMP:
Uživatel muže nastavit rychlost každé pumpy individuálne  
(20% - 100% z plné rychlosti po 5% skocích).
Toto může být použito pro redukci napětí na pumpy při 
dávkování hustého produktu.

Nastavení:
Použijte tlačítka 

Pokud jsou všechny rychlosti/průtoky pump nastaveny, 
stiskněte tlačítko NÁHLED/SKOK pro přesun na obrazovku 
NASTAVENÍ PROGRAMŮ.

DOBA PROPLACHOVÉHO VENTILU (nebo  z 
obrazovky 

 
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT 

NAHORU a DOLŮ pro nastavení požadované 
rychlosti zvolené pumpy.
Tlačítkem DOPŘEDU/AKCEPTOVAT potvrďte volbu a 
přesuňte se na další pumpu.

SET PUMPA 1
RYCHLOST

080%

SET PUMPA 2
RYCHLOST

080%

SET PUMPA 3
RYCHLOST

080%

SET PUMPA 10
RYCHLOST

080%

PROGRAM 01
SET VSTUP 01

SET PUMPA 1
RYCHLOST

080%
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PROGRAMOVÁNÍ - PRŮTOK ČESKY

Z obrazovky 
PŘIŘAZENÍ MANIFOLDŮ pokud nejsou 

proplachové venti ly použity), stiskněte  t lačítko
pro vstup do obrazovky 

RYCHLOST/PRŮTOK PUMP.

Software BrightLogic umožňuje uživateli u každé pumpy 
nastavit průtok  a/nebo rychlost pump( viz strana 18).

PRŮTOK:

Tato možnost je velmi výhodná, protože umožňuje nastavit 
dávkování přímo v mililitrech namísto nastavování doby běhu 
čerpadla. Dávkovač je také schopen dodat přesné informace o 
množství (v mililitrech) dávkovačem nadávkovaného produktu, 
dobu běhu a počet cyklů praní.

Pokud je nastaven průtok, rychlost čerpadel zůstane v jejich 
základním nastavení (80%). U pump s hustým produktem je 
vhodné snížit rychlost pumpy pro redukci napětí na pumpu.

Nastavení:
Z obrazovky RYCHLOST PUMP stisknete tlacítko TEST. Tím 
se spustí příslušná pumpa na 1 minutu.  Během této doby 
můžete změřit množství načerpaného produktu (množství v ml  
za 1 min).

Stiskněte tlačítko SPUSTIT PUMPU pro vstup do obrazovky 
NASTAVENÍ PRŮTOKU

P o m o c í  t l a č í t e k   a  

S t i skně te  

Pokud jsou všechny rychlosti/průtoky pump nastaveny, 
stiskněte tlačítko NÁHLED/SKOK pro přesun na obrazovku 
NASTAVENÍ PROGRAMŮ.

Poznámka: 
Pokud jste provedli kalibraci čerpadel někdy později, dávkovač 
automaticky přepočítá a nastaví dobu běhu čerpadel tak, aby 
byly dávkovány přesné dávky ve všech 20-ti programech.  

DOBA PROPLACHOVÉHO VENTILU (nebo  z 
obrazovky 

 
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT 

N A H O R U ,  D O L Ů
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT vložte průtok, který jste právě 
naměř i l i  a  ak tuá ln í  da tum.  t l ač í t ko  
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení a přesun na další 
pumpu.

SET PUMPA 1
RYCHLOST

080%

PUMPA 1

PRUTOK: 0000ml
DATUM: 01/01/01

SET PUMPA 2
RYCHLOST

080%

PUMPA 1

PRUTOK: 0210ml
DATUM: 01/01/01

PUMPA 1

PRUTOK: 0210ml
DATUM: 01/01/01

PUMPA 1

PRUTOK: 0210ml
DATUM: 23/06/09

PUMPA 2

PRUTOK: 0000ml
DATUM: 01/01/01

PUMPA 2

PRUTOK: 0210ml
DATUM: 01/01/01

PUMP 2

FLOWRATE: 0210ml
DATE: 01/01/01

PUMPA 2

PRUTOK: 0210ml
DATUM: 23/06/09

SET PUMPA 2
RYCHLOST

080%

SET PUMPA 10
RYCHLOST

080%

PROGRAM 01
SET VSTUP 01
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PROGRAM 01
SET VSTUP 01

PROGRAM 01
SET VSTUP 02

PROGRAM 01
SET VSTUP 02
POCET IMPULSU

001

Z obrazovky RYCHLOST/PRŮTOK PUMP stiskněte  tlačítko
pro vstup do obrazovky 

.

Z této obrazovky si může uživatel stanovit, které pumpy mají 
být přiřazeny k jednotlivým vstupům

Dávkovače BrightLogic mají maximálně 10 vstupů.

Svorkovnice se vstupy (trasa A a trasa B) je umístěna na 
desce. Každý vstup může být přiřazen k individuální pumpě, k 
několika pumpám, nebo ke všem pumpám.

Příklad:
Pokud byl dávkovač nainstalován se signály přivedenými z 
pračky na vstupy 01-04 na hlavní desce dávkovače, je potřeba 
přiřadit pumpy ke vstupům 01-04.

Nastavení:
Použijte tlačítka 

Eventuálně:
Pokud je zapotřebí, lze v  obrazovce  

 Dávkovače 
Brigh  m  maximálně 20 programů 
(viz str ).
Použijte tlačítk

prací program nastavit.

 
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT 
NASTAVENÍ VSTUPŮ

NAHORU a DOLŮ pro zvolení prvního vstupu, 
který je zapojený.
Tlačítkem DOPŘEDU/AKCEPTOVAT potvrďte volbu a 
přesuňte se na obrazovku počítadla pulsů zvoleného vstupu.

NASTAVENÍ VSTUPŮ  
nastavit pumpy pro další nový prací program.

Logic ohou mít pracích 
ana 27

o PROGRAM pro nastavení vyššího čísla 
pracího programu, který chcete následně upravit. Toto číslo 
pracího programu se zobrazuje v horní části obrazovky. Potom 
budete moci tento 

PROGRAMOVÁNÍ - NASTAVENÍ  VSTUPŮ ČESKY

PROGRAM 02
SET VSTUP 01

viz strana 27
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PROGRAMOVÁNÍ - OČET PULSŮP ČESKY

PROGRAM 01
SET VSTUP 01
POCET IMPULSU

001

PROGRAM 01
SET VSTUP 01
POCET IMPULSU

VSE

PROGRAM 01
SET VSTUP 01
SET PUMPA 01
NEAKTIVNI

Z obrazovky stiskněte  tlačítko
pro vstup do obrazovky 

.

Nastavení POČTU PULZŮ umožňuje uživateli určit počet 
pulsů požadovaných na zvoleném vstupu před spuštěním 
pumpy.

Tato funkce je velmi užitečná například v případě, že 
solenoidní ventil dává více, než jeden signál během pracího 
cyklu. V případě, že by dávkovač reagoval na každý 
přicházející signál,  běžel by několikrát během pracího cyklu. Z 
tohoto důvodu je dávkovač nastaven tak, aby se aktivoval 
například jen při prvním signálu, čtvrtém, nebo jakémkoliv 
jiném až do hodnoty 99 pokud je toto požadováno.

Poznámka:
Ve většině případě bude počet pulsů nastaven na 01.

Dávkovač může být nastaven rovněž tak, že běží při všech 
pulsech. Pokud je v nastaveno ALL (vše), pumpa poběží při 
jakémkoli signálu na právě zobrazovaném vstupu.

Pro možnost kontroly pulsů, které jsou přijímány všemi vstupy 
během pracího cyklu, je v dávkovači BrightLogic režim testu 
pulsů (viz str. 34). Tento test musí být proveden před povolením 
pump a s nastaveným počtem pulsů na ALL (základní 
nastavení).

Příklad:
Pokud je počet pulsů nastaven na hodnotu 01, pumpa poběží 
pouze po příchodu prvního pulsu. Všechny ostatní pulsy 
přicházející na zobrazovaný vstup budou ignorovány, dokud 
nedojde k resetování dávkovače (viz. str. 24).

Nastavení:
Použijte tlačítka 

Varování:
Pokud je počet pulsů nastaven na ALL, mohou být pumpy u 
některých praček vícenásobně spuštěny.

NASTAVENÍ VSTUPŮ  
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT 
POČET PULZŮ

NAHORU a DOLŮ pro zvolení požadovaného 
počtu pulsů zobrazeného vstupu.
Tlačítkem DOPŘEDU/AKCEPTOVAT potvrďte volbu a 
přesuňte se na první obrazovku NASTAVENÍ PUMPY.
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PROGRAMOVÁNÍ -  AKTIVACE PUMP CESKY

PROGRAM 01
SET VSTUP 02
SET PUMPA 01
NEAKTIVNI

PROGRAM 01
SET VSTUP 02
SET PUMPA 04
NEAKTIVNI

VSTUP2/PUMPA4
SET DOBA ZPOZDENI

00MIN 00SEC

Ve výchozím nastavení jsou všechny pumpy na všech 
vstupech nastaveny jako “NEAKTIVNÍ” ( ).

oužijte tlačítka 
“NEAKTIVNÍ”  na “AKTIVNÍ” (“DISABLE” na “ENABLE”).

T u t o  v o l b u  p o t v r ď t e  s t i s k n u t í m  

DISABLE

Tlačítkem DOPŘEDU/AKCEPTOVAT a ZPĚT zvolte pumpu, 
která má být spuštěna, pokud na daný vstup přijde signál.

P NAHORU a DOLŮ pro změnu stavu pumpy z 

t l a č í t k a  
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT a přesuňte se na další obrazovku 
ZPOŽDĚNÍ PUMPY pro nastavení pumpy, kterou jste zvolili 
aktivní.

PROGRAM 01
SET VSTUP 02
SET PUMPA 04

AKTIVNI

Software BrightLogic umožňuje nastavit časovou prodlevu 
(zpoždění) od okamžiku, kdy byl zaznamenán aktivační 
signál od  hostitelského pracího stroje do okamžiku spuštění 
pumpy.

Tato funkce omezuje kontakt čisté chemie (jako např. při 
bělení chlorem) se suchým prádlem, což by v opačném 
případě mohlo vést k poškození prádla.

Nastavení:
Použijte tlačítka 

Poznámka:
Pokud byla nastavena hodnota průtoku zvolené pumpy, 
následující obrazovka bude nastavení DÁVKY. (viz str.23)
Pokud průtok nebyl nastaven, následující obrazovka bude 
DOBA BĚHU. (viz str. 23)

NAHORU a DOLŮ pro úpravu doby zpoždění.

Tlačítkem DOPŘEDU/AKCEPTOVAT potvrďte volbu a 
přesuňte se na  obrazovku DOBA BĚHU / DÁVKA.

VSTUP2/PUMPA4
SET DOBA ZPOZDENI

00MIN 15SEC

VSTUP2/PUMPA4
SET DOBA BEHU

00MIN 00SEC

INPUT2/PUMP4
DAVKA

00000ml

VSTUP2/PUMPA4
SET DOBA ZPOZDENI

00MIN 00SEC

PROGRAMOVÁNÍ - PRODLEVA (ZPOŽDĚNÍ) PUMPY

viz. sekce
“Doba běhu”
(strana 23)

viz. sekce
“Dávka”

(strana 23)
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Pokud byla nastavena hodnota průtoku pumpy, bude 
zobrazená  obrazovka určená pro zadávání velikost dávky.

Dávka je množství produktu v ml, které si přejete dávkovat do 
pračky v průběhu pracího cyklu.

Nastavení:

oužijte tlačítka 

Stiskněte 

Pokud jsou všechny pumpy nastaveny pro zvolený vstup, 
stiskněte tlačítko NÁHLED/SKOK pro přesun na další vstup 
(viz str.20).
Pokud byly všechny vstupy nastaveny, stiskněte opět tlačítko 
NÁHLED/SKOK pro přesun na obrazovku VOLBA RESETU

Poznámka:
Pokud je zvolena Americká angličtina, dávkovač je v fl/oz.

P NAHORU a DOLŮ pro nastavení požadované 
dávky (v ml)

tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení 
vaší volby a přesunu na obrazovku AKTIVACE PUMP další 
pumpy (viz. strana 22).

PROGRAM 01
SET VSTUP 02
SET PUMPA 05
NEAKTIVNI

VSTUP2/PUMPA4
DAVKA

00000ml

VSTUP2/PUMPA4
DAVKA

00100ml

RESET DAVK. PRES

POSLEDNI PUMPA

PROGRAMOVÁNÍ - DÁVKA ČESKY

VSTUP2/PUMPA4
SET DOBA BEHU

00MIN 30SEC

Jestliže nebyl prutok nastaven, dávkovac bude požadovat 
nastavení doby behu.

Doba běhu  je čas, po který zvolené čerpadlo běží.

Nastavení:
oužijte tlačítka pro 

požadované délky běhu vybraného čerpadla.

Stiskněte 

Pokud jsou všechny pumpy nastaveny pro zvolený vstup, 
stiskněte tlačítko NÁHLED/SKOK pro přesun na další vstup 
(viz str.20).

Pokud byly všechny vstupy nastaveny, stiskněte opět tlačítko 
NÁHLED/SKOK pro přesun na obrazovku VOLBA RESETU

P NAHORU a DOLŮ nastavení 

tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení 
vaší volby a přesunu na obrazovku AKTIVACE PUMP další 
pumpy (viz. strana 22).

VSTUP2/PUMPA4
SET DOBA BEHU

00MIN 00SEC

PROGRAM 01
SET VSTUP 02
SET PUMPA 05
NEAKTIVNI

RESET DAVK. PRES

POSLEDNI PUMPA

PROGRAMOVÁNÍ - DOBA BĚHU

PROGRAM 01
SET VSTUP 03

PROGRAM 01
SET VSTUP 03

Eventuálně:

Stiskněte tlačítko 
TEST a pumpa 
poběží.

Jakmile je 
požadováné 
množství produktu 
nadávkováno, 
stiskněte a držte  
tlačítko TEST 
na 2 sekundy. 

Dávkovač 
automaticky uloží 
tento čas do 
programu.
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PROGRAMOVÁNÍ - ZPŮSOB RESETU 

RESET DAVK. PRES

POSLEDNI PUMPA

RESET DAVK. PRES

VOLBA VYPNUTA

ZPOŽDĚNÍ RESETU umožňuje uživatelům nastavit dobu, po 
kterou dávkovač počká, než dojde k resetování. Po resetu je 
dávkovač připraven pro další prací cyklus.

oužijte tlačítka 

Stiskněte 

P NAHORU a DOLŮ pro nastavení 
požadovaného zpoždění.

tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení 
vaší volby a přesunu na obrazovku AUTO FORMULA SELECT.

RESET DAVK. PRES

VSTUP 10

Dávkovací zařízení BrightLogic umožňuje svým uživatelům nastavení 
podmínek, za kterých bude zařízení resetováno.

Resetování dávkovače je defaultně nastaveno na POSLEDNÍ PUMPA, jsou tu 
ale celkem tři možnosti nastavení resetu.

POSLEDNÍ PUMPA
Dávkovač bude resetován po dokončení práce posledního čerpadla v systému 
(většinou dávkujícího aviváž).

 Poznámka:  Poslední pumpa u dávkovače L4 je pumpa číslo čtyři, u systému L6 
je to pumpa číslo šest.

FUNKCE VYPNUTA
Tento způsob bývá nejčastěji použit u tunelových pracích strojů, kde je současně 
počet pulsů pro akceptaci signálu nastaven na hodnotu vše (all). V tomto režimu 
může být měněn žádaný program pomocí přepínače programů kdykoli během 
pracího procesu, pokud jsou čerpadla zrovna v klidu.

VSTUP 10 
Zařízení je resetováno přivedením vhodného signálu (např. ze solenoidu pro 
poslední máchání ) na vstup č.10.

Nastavení:
oužijte tlačítka 

Stiskněte 

P NAHORU a DOLŮ pro nastavení požadovaného způsobu 
resetu. 

tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení vaší volby a přesunu 
na obrazovku ZPOŽDĚNÍ RESETU.

PROGRAMOVÁNÍ - ZPOŽDĚNÍ RESETU

RESET ZPOZDENI

00MIN 00SEC
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CESKY

RESET ZPOZDENI

00MIN 00SEC

RESET ZPOZDENI

00MIN 30SEC

AUTO FORMULA
ZVOLTE REZIM

BINARNI

(Bez modulu formula select
jděte na stranu 26)

RESET
FORMULA DO 

PROGRAM 01

(S modulem formula select
jděte na stranu 25)

RESET ZPOZDENI

00MIN 00SEC

RESET ZPOZDENI

00MIN 30SEC

AUTO FORMULA
ZVOLTE REZIM

BINARNI

(Bez modulu formula select
jděte na stranu 26)

RESET
FORMULA DO 

PROGRAM 01

(S modulem formula select
jděte na stranu 25)



PROGRAMOVÁNÍ - VOLBA RE OVÁNÍ DO USET  PROGRAM ČESKY

Dávkovač BrightLogic s připojeným modulem formula select 
umožňuje uživateli určit podmínky do kterého programu se 
dávkovač po resetu nastaví.
Pokud je nastaveno zpoždění resetu, reset se provede po 
této době.
De fau l t ně  j e  dávkovač  po  rese tu  nas taven  
do PROGRAMU 01, jsou ale 4 možnosti:

PROGRAM 01
Po resetu bude nastaven program 01. (default)

PROGRAM 00
Po resetu bude nastaven program 00. Toto je prázdný 
program bez nastavení.

JAKÝKOLIV PROGRAM 
Po resetu bude nastaven jakýkoliv program, který zadáte.

PŘEDEŠLÝ  PROGRAM 
Po resetu bude nastaven program, kterým se právě pralo.
(Tj. Pokud byl použit při praní program 8, potom bude po 
resetu nastaven opět program 8)

Nastavení:
oužijte tlačítka 

Stiskněte 

P NAHORU a DOLŮ pro nastavení 
požadované podmínky resetu. 

tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení 
vaší volby a přesunu na obrazovku PŘEHLEDU.

RESET ZPOZDENI

00MIN 00SEC

25CZ -BRIGHTLOGIC LAUNDRY SYSTEMS BRIGHTLOGIC LAUNDRY SYSTEMS

RESET
FORMULA DO

PROGRAM 01

RESET
FORMULA DO

PROGRAM 00

RESET
FORMULA DO

PROGRAM 02

RESET
FORMULA DO

PREDESLY PROGRAM



Pouze pro použití s hostitelským pracím strojem, který je řízen 
vlastním počítačem, je možno využít režim automatického 
výběru programu aniž byste potřebovali modul „přepínač 
programů“. 
Jsou tu dvě možnosti - Binární, nebo časový režim.

Nastavení:
oužijte tlačítka 

S t i s k n ě t e  

BINÁRNÍ REŽIM

Pro aktivaci:
Režim automatického výběru programu (REŽIM AUTO 
FORMULA SELECT) bude automaticky aktivován pokud první 
signál přijde do dávkovače na vstup 6 (poté co byl resetován).

Po přijetí signálu na vstup 6 má hostitelská pračka nastavený 
čas na to, aby dávkovači sdělila zvolené číslo programu. Děje 
se to signály na vstupy 1-5 na binární bázi : 

vstup 1 =Binární 1
vstup 2 = Binární 2
vstup 3 = Binární 4
vstup 4 = Binární 8
vstup 5 =Binární 16

(Všechny signály musí být přítomny alespoň po dobu 
akceptace signálu viz str. 24)  

Příklad:
Pro volbu programu číslo 10, musí hostitelská pračka vyslat 
signál na vstup 2 a 4 do nastavené doby( obvykle 30 sekund)od 
objevení se  signálu na vstupu 6.

vstup 2 = 2
vstup 4 = 8
2 + 8 = 10, bude tedy vybrán program číslo 10.

Po skončení nastavené doby pro volbu programu bude číslo 
vybraného programu zobrazeno v pravém horním rohu 
displeje.

Nastavení:
oužijte tlačítka 

Stiskněte 

Poznámka:
Pokud dávkovač dostane kombinaci signálů, které přesahují 
maximální počet programů (t.j. vstup 4 + vstup 5 = 8 + 16 = 24) 
na displeji se zobrazí chybová hláška a dávkovač se vrátí do 
výchozího nastavení t.j. programu 01.

P NAHORU a DOLŮ pro volbu mezi BINÁRNÍM 
a  Č A S O V Ý M  r e ž i m e m .  t l a č í t k o  
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení vaší volby.

P NAHORU a DOLŮ pro změnu času 
potřebného pro automatické nastavení programu. 
tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení vaší volby a 
přesunu na obrazovku PŘEHLED.

AUTO FORMULA SELECT

00000    L10   01
*** *** *** ***
AUTO-FS CHYBA

NEZNAMY PROGRAM
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DOBA NASTAVENI

00MINS 30SECS

AUTO FORMULA
ZVOLTE REZIM

CASOVY

AUTO FORMULA
ZVOLTE REZIM

BINARNI

AUTO FS SIGNAL
PRIJMOUT PO CASE

1 SEKUND

01  VST1234567890
PUMPA 1
PUMPA 2
PUMPA 3
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CESKY



PROGRAMOVÁNÍ - PŘEHLED

Obrazovka přehled vám ukazuje které vstupy byly přiřazeny 
ke kterým čerpadlům.
(Pamatujte že každý vstup může být přiřazen k více než 
jedné pumpě a každá pumpa může být aktivována více než 
jedním signálem.)

Aktuální číslo programu bude zobrazeno v levém horním 
rohu obrazovky, vstupy 1-10 podél jejího horního okraje a 
čerpadla nalevo. 

oužijte tlačítka 

Pokud jsou nastavení správná, stiskněte 

Nebo:
Pokud není nastavení v pořádku, použijte tlačítko ZPĚT
k návratu ke všem vašim krokům a opravte nastavení podle 
potřeby. Nebo stiskněte tlačítko NÁHLED/SKOK pro návrat na 
obrazovku nastavení (viz str. 15).

P NAHORU a DOLŮ pro listování v přehledu. 
Kurzor (obdélník) vyznačuje které vstupy jsou přiřazeny ke 
kterým pumpám. Použijte tlačítko PROGRAM pro zobrazení 
přehledu dalších programů.

tlačítko 
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro přesun na obrazovku  
ULOŽENÍ NASTAVENÍ.

01  VST1234567890
PUMPA 3
PUMPA 4
PUMPA 5

ULOZIT NASTAVENI

01  VST1234567890
PUMPA 2
PUMPA 3
PUMPA 4
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AUTO FORMULA SELECT

CASOVÝ REŽIM

Pro aktivaci:
Režim automatického výběru programu (REŽIM AUTO 
FORMULA SELECT) bude automaticky aktivován pokud první 
signál přijde do dávkovače na vstup 6 (poté co byl resetován).

Po přijetí signálu na vstup 6, další příchozí signál na vstupu 6 
svojí délkou určí který program se má nastavit. Takže pokud je 
signál přítomný 5 sekund, potom bude zvolen program číslo 5. 
Doba akceptace lze pozměnit. Pokud je nastaveno 2 sekundy, 
potom je potřeba 10 sekund dlouhý signál pro zvolení 
programu číslo 5.

Po skončení signálu bude číslo vybraného programu 
zobrazeno v pravém horním rohu displeje.

Na vstupy mohou přicházet signály a pumpy budou pracovat 
jako normálně ve zvoleném programu.

Nastavení:
oužijte tlačítka 

Stiskněte 
P NAHORU a DOLŮ pro změnu doby 
akceptace. tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro 
potvrzení vaší volby a přesunu na obrazovku  PŘEHLED.
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DOBA NASTAVENI

00MINS 30SECS

AUTO FORMULA
ZVOLTE REZIM

CASOVY

AUTO FORMULA
ZVOLTE REZIM

BINARNI

AUTO FS SIGNAL
PRIJMOUT PO CASE

1 SEKUND

01  VST1234567890
PUMPA 1
PUMPA 2
PUMPA 3

01  VST1234567890
PUMPA 1
PUMPA 2
PUMPA 3



PROGRAMOVÁNÍ - VYTVOŘENÍ DALŠÍCH PROGRAMŮ

Vstupte do vstupního programového režimu dle instrukcí na 
straně 20.

V obrazovce NASTAVENÍ VSTUPŮ stiskněte tlačítko 
PROGRAM   k přesunu na program s vyšším číslem. Zapište 
parametry pro přidaný program ve stejném rozsahu jako jste 
provedli v předchozím programu. (viz str. 20-26)

Poznámka:
S novým softwarem BrightLogic již není nezbytné vytvářet 
čísla programů chronologicky.

Příklad:
Pokud personál prádelny používá na hostitelské pračce pouze 
dva programy a to například program 5  silně zašpiněné a 
program 9  jemné prádlo, lze na dávkovači BrightLogic nastavit 
rovněž jen dva programy a to program 5- silně zašpiněné a 
program 9- jemné prádlo.

PROGRAM 02
SET VSTUP 01

PROGRAM 01
SET VSTUP 01
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PROGRAMOVÁNÍ - ULOŽENÍ NASTAVENÍ UKONČENÍ PROGRAMOVÁNÍ/

ULOZIT NASTAVENI

NASTAVENI ULOZENO

00000  L10      01

BRIGHTWELL

V obrazovce ULOŽENÍ NASTAVENÍ stiskněte 

Na displeji se po dobu ukládání objeví zpráva 
.

Poté se dávkovač vrátí do pracovního režimu a displej do 
výchozího stavu.

Note:
Pokud dávkovač byl v režimu programování a žádné jeho 
tlačítko nebylo po dobu 30 minut stlačeno, budou všechny 
změny automaticky uloženy a obrazovka se navrátí do 
pracovního režimu.

tlačítko 
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení a uložení všech 
vašich programů.

NASTAVENÍ ULOŽENO
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PROGRAM 01
SET VSTUP 01

PROGRAM 03
SET VSTUP 01

V obrazovce NASTAVENÍ VSTUPŮ použijte tlačítko 
PROGRAM  k přesunu na číslo programu který si přejete 
vytvořit
K zpřístupnění funkce KOPÍROVAT PROGRAM stiskněte 
současně tlačítka 
 

oužijte tlačítka 
St iskněte  

S t i skně te  p ro  po tv rzen í  j  

Nastavení programu bude zkopírované do zvoleného 
programu.

DOPŘEDU/AKCEPTOVAT  a PROGRAM.

P NAHORU a DOLŮ pro volbu čísla programu, 
k terý  s i  p ře je te  zkopí rovat .  t lač í tko  
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro zkopírování zobrazeného 
programu.

eš tě  jednou t lač í t ko  
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT. KOPIROVAT

PROGRAM 01
KOPIROVAT
PROGRAM 02

 
POTVRDIT

PROGRAM 03
VSTUP 01

PROGRAMOVÁNÍ - KOPÍROVÁNÍ EXISTUJÍCÍHO PROGRAMU

BRIGHTLOGIC LAUNDRY SYSTEMS BRIGHTLOGIC LAUNDRY SYSTEMS

PROGRAMOVÁNÍ - MAZÁNÍ EXISTUJÍCÍHO PROGRAMU

V obrazovce NASTAVENÍ VSTUPŮ použijte tlačítko 
PROGRAM  k přesunu na číslo programu který si přejete 
vymazat.

tiskněte současně tlačítka 
 

oužijte tlačítka 
Stiskněte 

S t i skně te  p ro  po tv rzen í  j  

Pro zvolený program budou všechny pumpy vypnuty a celé 
nastavení tohoto programu se vrátí do defaultního nastavení.

S ZPĚT a PROGRAM.

P NAHORU a DOLŮ pro volbu aktuálního 
programu, nebo všech programů. tlačítko 
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT. Budete požádání o potvrzení.

eš tě  jednou t lač í t ko  
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT.

PROGRAM 03
VSTUP 01

PROGRAM 01
VSTUP 01

VYMAZAT
PROGRAM 03

VYMAZAT
PROGRAM VSE

 
POTVRDIT

PROGRAM 03
VSTUP 01

CESKY



Režim POČÍTADLA CYKLŮ umožňuje svým uživatelům 
zobrazit dobu běhu a informace o provedených cyklech pro 
každé čerpadlo. Dále je zde zobrazen celkový počet cyklů 
provedených dávkovačem. 

V každé obrazovce lze pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ  
přepínat mezi zobrazením počítadla doby běhu nebo 
počítadla počtu cyklů.

Všechny počítadla mohou být individuálně vynulována 
současným podržením tlačítek NAHORU a DOLŮ.

Poznámka: Vynulováním “Celkového počítadla cyklů” dojde 
k vynulování i ostatních počítadel. 

Zpřístupnění:

Přístup do režimu POČÍTADLO CYKLŮ je popsán na straně 
15.

POČÍTADLO CYKLŮ stiskněte jednou tlačítko 
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT k zobrazení obrazovky 
CYKLŮ CELKEM. 

CYKLŮ CELKEM -  (pro konkrétní program)
Defaultně je zobrazován programu č.1, nicméně další 
programy mohou být vybrány stlačením tlačítka PROGRAM.
Stiskněte znovu tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro 
zobrazení obrazovky CELKOVÁ DOBA BĚHU/CYKLŮ.     

CELKOVÁ DOBA BĚHU/CYKLŮ -  (pro každé čerpadlo).     
Použijte tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro informaci o 
cyklech všech čerpadel. 
Pokud jste si prohlédli záznamy ke všem čerpadlům, 
stiskněte znovu tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT   pro 
přesun na obrazovku  DOBA BĚHU/CYKLŮ.

 DOBA BĚHU/CYKLŮ - (pro program)
Defaultně je zobrazen program, který byl vybrán v obrazovce 
CYKLŮ CELKEM. Ostatní programy mohou být vybrány 
stlačením tlačítka PROGRAM.
Stiskněte znovu tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro 
informaci o cyklech všech čerpadel. 
Pokud jste si prohlédli záznamy ke všem čerpadlům, 
stiskněte znovu tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT   pro 
návrat dávkovače do pracovního režimu.

Maximální hodnoty počítadel:
Cyklů = 50,000 
Doba běhu = 49,000Hod 59Min
Množství chemie = 50,000 litrů

Pokud jste provedli kalibraci čerpadel a zapsali naměřené 
h o d n o t y  d o  d á v k o v a č e ,  d á v k o v a č  z o b r a z í  
CELKOVÉ MNOŽSTVÍ CHEMIE místo DOBA BĚHU

V obrazovce  

Poznámka:

POCITADLO CYKLU

PROGRAMOVÁNÍ - POČÍTADLO CYKLŮ A DOBY BĚHU

CELKEM CYKLU
PROGRAM 01

00000

CELKEM DOBA BEHU
PUMPA 02

00MIN 00SEC

CELKEM CYKLU
PUMPA 02

00000

CELKEM DOBA BEHU
PUMPA 01

00MIN 00SEC

CELKEM CYKLU
PUMPA 01

00000

CELKEM CYKLU
PROGRAM 02

00000

CELKEM DOBA BEHU
PUMPA 10

00MIN 00SEC

CELKEM CYKLU
PUMPA 10

00000

CELKEM DOBA BEHU
PROGRAM 01
PUMPA 01

00MIN 00SEC

CELKEM CYKLU
PROGRAM 01
PUMPA 01
00000

CELKEM DOBA BEHU
PROGRAM 01
PUMPA 02

00MIN 00SEC

CELKEM CYKLU
PROGRAM 01
PUMPA 02
00000

CELKEM DOBA BEHU
PROGRAM 01
PUMPA 10

00MIN 00SEC

CELKEM CYKLU
PROGRAM 01
PUMPA 10
00000

00000  L10      01

BRIGHTWELL

NASTAVENI
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PROGRAMOVÁNÍ - PŘEPNUTÍ DO RELÉ REŽIMU

VYBRAT 
REZIM DAVK

STANDARDNI REZIM

VYBRAT 
REZIM DAVK

RELE REZIM

STANDARDNI REZIM RELE REZIM

00000   L10     01

BRIGHTWELL

L10
RELE REZIM
BRIGHTWELL

viz strana 32viz strana 15

(2 sekundy)

00000  L10     01

BRIGHTWELL

Zařízení BrightLogic má výchozí nastavení pro „standardní“ 
pracovní režim.

Nicméně pokud je hostitelská pračka „inteligentní“ (tzn. je 
řízena procesorem), může být upřednostňován RELÉ režim.

(Popis obou pracovních režimů najdete na str. 3.)

Zpřístupnění režimu relé:

V režimu základní obrazovky podržte tlačítko TEST, poté 
stiskněte tlačítko NÁHLED/SKOK po dobu 2 vteřin.

Vložte správný 4-místný vstupní kód pomocí tlačítek NAHORU 
a DOLŮ pro nastavení žádaného čísla. Jednotlivé číslice vždy 
po nastavení potvrďte tlačítkem DOPŘEDU/AKCEPTOVAT 
(tak jak bylo vysvětleno na str.15).

P NAHORU a DOLŮ pro přepnutí mezi těmito 
dvěmi základními pracovními režimy. Jakmile se zobrazí vámi 
požadovaný pracovní  rež im,  s t iskněte  t lač í tko  
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení vaší volby.

Vybraný pracovní režim bude obrazovkou stručně zobrazen 
během toho co dávkovač mění režim.

Dávkovač se po té navrátí do základní obrazovky pro vybraný 
pracovní režim.

oužijte tlačítka 

VLOZIT KOD DO
VOLBA REZIM DAVK

----

VLOZIT KOD DO
VOLBA REZIM DAVK

1---

VLOZIT KOD DO
VOLBA REZIM DAVK

1111
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Vstupte do programu vložením vstupního kódu (viz str. 15).
 
Přiřaďte k čerpadlům požadované manifoldy (viz str. 16). 

tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení 
vaší volby a přesunu na další obrazovku.

Nastavte režim práce solenoidního ventilu manifoldu a dobu 
po kterou má být aktivní pokud tyto funkce požadujete. (viz 
str. 16 až 18).

tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení 
vaší volby a přesunu na další obrazovku.

Software dávkovače BrightLogic umožňuje svým uživatelům 
programovat průtok ke každému čerpadlu místo doby běhu. 
Proto bude počítadlo zobrazovat spíše DÁVKA CELKEM než 
CELKOVÁ DOBA BĚHU.

Průtok:
Změřte průtok a zapište tuto hodnotu pro zobrazovanou 
pumpu spolu  s datem do paměti dávkovače. (viz str. 19)

tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení a 
přesunu na obrazovku CELKOVÁ DOBA BĚHU pro tuto 
pumpu.

Rychlost čerpadel:
Nastavte požadovanou rychlost pro právě zobrazovanou 
pumpu (viz str. 18)

tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení a 
přesunu na obrazovku DOBA BĚHU pro tuto pumpu.

V obrazovce CELKOVÁ DOBA BĚHU p  
NAHORU a DOLŮ pro přepnutí mezi CELKOVÁ DOBA 
BĚHU (nebo DÁVKA CELKEM pokud byl nastaven průtok) a 
CYKLY CELKEM).
Tato počítadla mohou být vynulována současným stlačením 
tlačítek NAHORU a DOLŮ.
  tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení 
vaší volby a přesunu na nastavení další pumpy.

Stejným způsobem popsaným výše nastavte rychlosti pro 
zbylé pumpy.

Až budou všechny pumpy naprogramovány, budete tázáni, 
zda chcete ULOŽIT NASTAVENÍ.

tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení a 
přesunu na základní obrazovku.

Stiskněte 

Stiskněte 

Stiskněte 

Stiskněte 

oužijte tlačítka

Stiskněte 

Stiskněte 

Nebo:
Pokud není nastavení v pořádku, použijte tlačítko ZPĚT
k návratu ke všem vašim krokům a opravte nastavení podle 
potřeby.

L10
RELE REZIM

SOLENOID VENTIL
DOBA

00MIN 00SEC

PROGRAMOVÁNÍ - É REŽIMREL  

SPL 1:----------
SPL 2:----------
SPL 3:----------
VYP P:1234567890

PUMPA1
RYCHLOST

080%

PUMPA1

PRUTOK: 0000ml
DATUM: 01/01/01

PUMPA 01
CELKEM DOBA BEHU

00MIN 00SEC

PUMP1
CELKEM CYKLU

00000

PUMPA2

PRUTOK: 0000ml
DATUM: 01/01/01

PUMPA 02
CELKEM DOBA BEHU

00MIN 00SEC

PUMP2
CELKEM CYKLU

00000

PUMPA2
RYCHLOST

080%

PUMPA10

PRUTOK: 0000ml
DATUM: 01/01/01

PUMPA 10
CELKEM DOBA BEHU

00MIN 00SEC

PUMP10
CELKEM CYKLU

00000

PUMPA10
RYCHLOST

080%

ULOZIT NASTAVENI NASTAVENI ULOZENO
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Pro ruční spuštění pump z klávesnice dávkovače stiskněte 
tlačítko SPUŠTĚNÍ PUMP pro vstup do režimu SPUŠTĚNÍ 
PUMP.

oužijte tlačítka 

oužijte tlačítka 

Po spuštění všech požadovaných pump stiskněte tlačítko 
SPUŠTĚNÍ PUMP pro návrat do základní obrazovky.
(Dávkovač se vrátí do základní obrazovky automaticky pokud 
nebudou tlačítka stisknuta po dobu 10 sekund)

Alternativně:
Jestliže jsou čerpadla propojena s manifoldem, je možné 
spustit také proplachovací ventil součastně s pumpou.
V obrazovce SPUŠTĚNÍ PUMP stiskněte jednou tlačítko 
TEST, na obrazovce se objeví „ SV SPUSTENI POVOLENO a 
přiřazený ventil proplachovače se otevře součastně s pumpou. 

(Případně stiskněte a držte tlačítko TEST po dobu 2 vteřin. 
Ventil proplachovače bude činný nezávisle na čerpadlech.)

Poznámka:
Tuto vlastnost lze zakázat z TEST REŽIMU (viz strana 35).

P NAHORU a DOLŮ pro volbu pumpy, kterou si 
přejete spustit.

Stiskněte a držte tlačítko PROGRAM pro spuštění zvolené 
pumpy.
P NAHORU a DOLŮ pro volbu další pumpy, 
kterou si přejete spustit a postupujte jako předtím .

00000   L10    01

BRIGHTWELL

RUČNÍ SPUŠTĚNÍ PUMP - Z DÁVKOVAČE

PRIMARNI REZIM
VYBRAT PUMPU

01

PRIMARNI REZIM
VYBRAT PUMPU

02

PRIMARNI REZIM
SPUSTENI PUMPY

01

PRIMARNI REZIM
VYBRAT PUMPU

10
SV PRIME AKTIVNI

PRIMARNI REZIM
SPUSTENI PUMPY

02

PRIMARNI REZIM
SPUSTENI PUMPY

10 + Sv1
SV PRIME AKTIVNI

00000   L10    01

BRIGHTWELL

PRIMARNI REZIM
VYBRAT PUMPU

10
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Ve výchozím režimu obrazovky stiskněte t lačítko 
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.

NAHORU a DOLŮ vyberte volbu “Bezdrátové USB”
tlačítkem DOPŘEDU/AKCEPTOVAT potvrďte volbu a přesuňte 
se na další obrazovku.

NAHORU a DOLŮ vyberte požadovaný RF kanál
tlačítkem DOPŘEDU/AKCEPTOVAT potvrďte volbu a přesuňte 
se na výchozí obrazovku.

Tlacítky , 

Tlačítky , 

Poznámka: Pokud je v místě více než jeden dávkovač, je 
nezbytné pro správnou komunikaci nastavit každému dávkovači 
jiný RF komunikační kanál.

Pro více informací o bezdrátovém USB a použití najdete v 
manuálu por software BrightLogic B989.

BEZDRATOVE USB
NASTAVENI

NASTAVENI

VYBRAT
RF KANAL

03

VYBRAT
RF KANAL

21

00000   L10    01

BRIGHTWELL



ZASTAVENÍ PUMP

00000   L10    01

BRIGHTWELL

Každá pumpa může být  samostatně vypnuta z klávesnice 
dávkovače
Stiskněte tlačítko ZASTAVENÍ PUMP pro vstup do režimu 
ZASTAVENÍ PUMP.

oužijte tlačítka 

oužijte tlačítka 
 “ ”  “ ” .

Stiskněte tlačítko ZASTAVENÍ PUMP pro návrat do základní 
obrazovky.
(Dávkovač se vrátí do základní obrazovky automaticky pokud 
nebudou tlačítka stisknuta po dobu 10 sekund)

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

Poznámka:
Tuto vlastnost lze zakázat z TEST REŽIMU (viz strana 35).

P DOPŘEDU/AKCEPTOVAT a ZPĚT pro 
zvýraznění pumpy, kterou je nutné vypnout/zapnout.

P NAHORU a DOLŮ  pro změnu kurzoru pumpy 
na ZAP nebo VYP řádek

REZIM STOP PUMP

P ON  1234567890
P OFF ----------

REZIM STOP PUMP

P ON  1234567890
P OFF ----------

REZIM STOP PUMP

P ON  123-567890
P OFF ---4------

L10

BRIGHTWELL
P OFF ---4------

REŽIM PROHLÍŽENÍ

Pokud si přejete prohlédnout nastavení programu a záznam 
počtu cyklů aniž byste chtěli tyto hodnoty jakkoli upravovat, 
můžete to udělat prostřednictvím REŽIMU PROHLÍŽENÍ.

Z výchozí obrazovky stiskněte tlačítko NÁHLED/SKOK pro 
vstup do REŽIMU PROHLÍŽENÍ.
p  NAHORU a DOLŮ pro přepnutí mezi 
prohlížením NASTAVENÍ nebo POČÍTADLEM CYKLŮ tak jako 
v programovacím režimu.

Zobrazeny budou pouze činné pumpy.

Only ENABLED pumps will be shown

oužijte tlačítka

Poznámka:
Tuto vlastnost lze zakázat z TEST REŽIMU (viz strana 35).

00000   L10    01

BRIGHTWELL

NASTAVENI POCITADLO CYKLU

34CZ -BRIGHTLOGIC LAUNDRY SYSTEMS BRIGHTLOGIC LAUNDRY SYSTEMS

CESKY



Aby bylo možné ověřit zda všechny požadované vstupy 
přijímají signály (a pro zjištění zda některý ze vstupů nepřijímá 
vícenásobné signály) umožňuje software BrightLogic 
TEST PULZŮ.

Pro prístup:
Ze základní obrazovky stiskněte tlačítko TEST .

Na obrazovce bude zobrazena pro každý jednotlivý vstup 
číselná hodnota, jež vás informuje o počtu signálů, které byly 
dávkovačem akceptovány (t.j. počet signálů, které byly 
přítomny déle než je čas akceptace).
Tzn. pokud byla pro počet pulsů zadána hodnota např. 01, 
bude zobrazen pouze první signál a ostatní budou 
dávkovačem ignorovány pokud nedojde k resetování zařízení. 
Pokud bylo počítadlo pulzů nastaveno na „ALL“, budou 
započítány všechny signály.

Všechna tato pocítadla budou vynulována po resetu 
dávkovace (viz strana 24).

Obrazovka současně ukazuje reálný/aktuální stav přijímaných 
signálů prostřednictvím 10-ti kurzorů podél spodního okraje 
obrazovky, které jsou zobrazeny pokud je signál přítomný.

Tato funkce zjednodušuje technikům práci; není již nutné 
zjišťovat přítomnost signálu  na jednotlivých vstupech 
voltmetrem.

Pro návrat do základní obrazovky stiskněte znovu 
tlačítko TEST.

00000   L10    01

BRIGHTWELL

TEST PULZŮ

IP1=00 2=00 3=00
  4=00 5=00 6=00
  7=00 8=00 9=00
 10=00----------

00000   L10    01

BRIGHTWELL

Pro zobrazení unikátního sériového čísla dávkovače spolu s 
verzí softwaru BrightLogic:

tlačítk

Obrazovka zobrazí:

RF kanál (zvolený RF kanál bezdrátové komunikace USB)

S/W VERS: (číslo verze softwaru)

S/N: (unikátní sériové číslo dávkovače)

Dávkovač se vrátí do základní obrazovky po 5ti sekundách.

Z výchozí obrazovky stiskněte buď o 
NAHORU,  nebo DOLŮ.

00000   L10    01

BRIGHTWELL

SOFTWARE/VÝROBNÍ ČÍSLO

00000   L10    01

VERZE SW:    3.01
S/N:    030912345

00000   L10    01

BRIGHTWELL

IP1=00 2=00 3=00
  4=00 5=00 6=00
  
      ------
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Pro vstup do REŽIM TEST nejdříve odpojte dávkovač od  
elektrického zdroje.
Poté při současném držení tlačítka TEST připojte opět 
elektrickou energii.

 Když bude dávkovač takto spuštěn, bude v TEST  REŽIMU.

Pro overení správné funkce klávesnice:

Stlačujte postupně všechna tlačítka; jejich funkce se bude 
objevovat na obrazovce jako kontrola jejich funkčnosti.
Každé tlačítko bude fungovat jako normálně pokud bude 
drženo 2 sekundy.

Pro ověření  správné reakce na příchozí signály:

Stiskněte a držte tlačítko TEST po dobu 2 sekund, zobrazí se 
obrazovka TEST PULZŮ.  Nyní mohou přicházet signály na 
jednotlivé vstupy. Pokud bude signál přítomen po dobu delší 
než je 1 sekunda, čerpadlo bude běžet 2 sekundy a počítadlo 
pulzů bude zvětšeno o jedna. 

Pro znepřístupnění tlačítka  ZASTAVENÍ PUMP:

V TEST REŽIMU stiskněte a držte 2 sekundy tlačítko 
DOPŘEDU/AKCEPTOVAT.
Vložte svůj vstupní kód jako obvykle.
Zobrazí se obrazovka REŽIM STOP PUMP AKTIVNÍ.P

 NAHORU a DOLŮ pro výběr mezi AKTIVNÍm nebo 
NEAKTIVNÍm stavem.

tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení a 
přesunu na obrazovku SPUSTENI PUMP AKTIVNI.

Pro znepřístupnění tlačítka  SPUŠTĚNÍ PUMP:
V obrazovce SPUSTENI PUMP AKTIVNI:
P  NAHORU a DOLŮ pro výběr mezi AKTIVNÍm 
nebo NEAKTIVNÍm stavem.

tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení a 
přesunu na obrazovku REŽIM NÁHLED  AKTIVNI.

Pro znepřístupnění tlačítka  NÁHLED:

V obrazovce REŽIM NÁHLED  AKTIVNI:
P  NAHORU a DOLŮ pro výběr mezi AKTIVNÍm 
nebo NEAKTIVNÍm stavem.

tlačítko DOPŘEDU/AKCEPTOVAT pro potvrzení a 
návrat na obrazovku TEST REŽIM.

Pro opuštění TEST REŽIMU odpojte dávkovač od  
e lek t r i ckého  zd ro je  a  po té  ho  opě t  p ř i po j t e .  

oužijte 
tlačítka

Stiskněte 

oužijte tlačítka

Stiskněte 

oužijte tlačítka

Stiskněte 

REŽIM TESTOVÁNÍ - (VČETNĚ VYPNUTÍ A SPUŠTĚNÍ ČERPADEL)

00000   L10    01

TEST
MODE

00000   L10    01

TEST
MODE

ENTER ACCESS
CODE

----
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ČESKYINSTALACE - RF DONGLE

(2.1) Zasuňte Brightwell RF Dongle do USB portu ve 
Vašem PC, zobrazí se následující okno. Klikněte na 
volbu Ne, v tuto chvíli a klikněte Další.

(2.2) Klikněte na Vyhledat ovladače v počítači 
(Pro pokročilé) a klikněte Další.

(2.3) Zatrhněte Včetně tohoto umístění a klikněte 
Procházet

(2.4) Zvolte umístění, kde se nachází adresář s 
ovladači, potom klikněte OK a následně Další pro 
prohledání tohoto umístění.

(2.5) 
Zobrazí se Vám možnost volby mezi dvěmi ovladači:

USBUART_XP_Vista.inf, zvolíte při instalaci na 
Windows XP nebo Vista. 
USBUART.inf zvolíte pokud používáte Windows 2000 
nebo starší.

Stáhněte ovladače pro Brightwell RF dongle z webových stránek www.dozitplus.cz a uložte je do známého 
adresáře na Vašem PC. Extrahujte (rozbalte) ovladače.

Krok 1 - Uložte ovladače do vašeho počítače

Krok 2 - Instalace Donglu
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ČESKYINSTALACE - RF DONGLE

(2.6) Nyní se začnou instalovat ovladače. Objeví 
se varování, zvolte Pokračovat 
(Přesto instalovat ovladače)

(2.7) Následující okno se objeví jako informace, 
že instalace proběhla správně. 
Zvolte Dokončit

(2.8) Nakonec otevřete Správce zařízení pro 
zjištění jaký COM port byl přidělen Donglu. Na 
příkladu vidíte COM3 & Brightwell RF Dongle. 
Toto je tedy port, který je potřeba zvolit při práci s 
se softwarem BrightLogic.

Správce zařízení naleznete ve Win XP přes:
Start - Ovládací panely - System - Záložka 
Hardware - Správce zařízení.
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VYSVETLIVKY

Akceptace signálu (Signal Acceptance) -

Proplachový ventil (Flush Valve) - 

Prodleva (Delay Time) - který je 

Rychlost (Speed) - 

Průtok (lowrate) - Rychlost jakou je produkt dávkován. Udáváno  v ml/min

Doba běhu (Run-Time) - 

Dávka (Dosage) - Požadovaná dávka v ml

Impulz (Pulse) - Číslo zu pumpa reaguje z
.

Prodleva Resetu (Reset Delay) - 

Bezpečnostní vypínač (Safety Stop) -

Počítadlo cyklů (Cycle Counters) - 

Spuštění pump (Prime) - 

Zastavení pump (Pump Stop) - 

 Časový úsek, po který musí být signál na vstupu přítomen, aby byl 
akceptován

24V DC výstup pro řízení proplachového solenoidního ventilu(maximálně 
36W). Tento výstup je aktivní dle nastavení vždy s pumpamy ke kterým je připojen.

nastavitelný časový úsek mezi příchodem akceptovatelného signálu a začátkem 
činnosti čerpadla

 nastavitelná rychlost otáčení každého čerpadla

 nastavitelný časový úsek, po který pumpa dávkuje

 impul , na který  .  Počítadlo impul ů se vždy vynuluje když je dávkovač 
resetován

nastavitelný časový úsek na konci pracího cyklu než je dávkovač zresetován. 
Prodleva začne po zkončení běhu poslední pumpy. (tj. pokud má dávkovač 4 pumpy, prodleva nabíhá po ukončení 
práce pumpy č.4)

  vstup pro sensor přítomnosti vody v manifoldu

 poskytuje záznam o počtu cyklů a časovém úseku, po který čerpadla běžela 
v každém programu

 rozběhnutí čerpadla pro naplnění sací a výtlačné hadice

 vyřazení čerpadla z činnosti v případě potřeby a během servisu stroje
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SPECIFIKACE Standardní pumpy 

Napájení Napětí
Frekvence

Proud při 265V

Příkon

Pojistka

Motor

Kryt
Váha (přibližně)

Pumpa

90V až 265V AC

50 - 60Hz

Resetovatelná 0.55A

Bezkartáčový - 24V DC, 600mA

6.4mm Silikon - 350ml/min

(Průtok brán pro vodu při 100% rychlosti)

    Logic                             L4 - 2.3kg    L6 - 3.4kg

EMC 89/336/EEC - EN61000-6-2:2005 & EN61000-6-3:2007

LVD 72/23/EEC - EN60335-1:2002+A2:2006

 L8 - 0.44A   L10 - 0.57A

Výstup Proplachový ventil

Bzučák/Světlo

24V DC, 1.25A (30W) MAX.

24V DC, 500mA (10W) MAX.

Logic                 L4 - 0.18A   L6 - 0.31A

L8 - 4.5kg    L10 - 5.6kg

L8 - 102W     L10 - 133W

Logic                                L4 - 40W     L6 - 71W

GFPP

V souladu
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SPECIFIKACE  Velké pumpy

Napájení Napětí
Frekvence

Proud při 265V

Příkon

Pojistka

Motor

Enclosure
Váha (přibližně)

V souladu

Pumpa

90V - 230V AC

50 - 60Hz

Resetovatelná 0.55A

Bezkartáčový - 24V DC, 600mA

9.5mm 100% Silikon = 1000ml/min / 30% = 225ml/min

(Průtok brán pro vodu)

GFPP

Logic      L2/H - 2.8kg   L4/H -5.2kg   L6/H - 7.6kg

EMC 89/336/EEC - EN61000-6-2:2005 & EN61000-6-3:2007

LVD 72/23/EEC - EN60335-1:2002+A2:2006

Logic                                         L2/H - 72W

Logic                                       L2/H - 0.32A

Výstup Proplachový ventil
Bzučák/Světlo

24V DC, 1.25A (30W) MAX.

24V DC, 500mA (10W) MAX.

L4/H - 0.64A   L6/H - 0.98A

L8/H - 0.13A   L10/H - 1.62A

L4/H - 144W     L6/H - 216W

L8/H - 288W     L10/H - 360W

L8/H - 10kg   L10/H - 12.4kg



Napájení Napětí 24V DC (napájeno z dávkovače)

Váha (přibližně)

GFPP

Modul - 0.3kg (včetně kabelu)

Kryt

Displej 16 x 2 LCD displej

Kabel 6 žil > Délka = 10 Metrů

SPECIFIKACE  Formula Select
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Podilejme se na ochrane životniho prostředi !
Váš přístroj obsahuje četné zhodnotitelné nebo recyklovatelné materiály.

Sveřte jej sběrnému místu, nebo neexistuje-li, smluvnimu servisnimu středisku, kde s ním bude naloženo 
odpovídajícím způsobem.

CZ

SPECIFIKACE  



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.

Brightwell Dispensers Ltd. All rights reserved.©

Zástupce pro Českou republiku, 
Slovensko, Polsko a Maďarsko:

Palackého 689/2
736 01 Havířov - Město

Česká republika

Telefon:
Mobil:+420 732 457 428
Fax:+420 596 810 035

http://www.dozitplus.cz

Technická podpora:
 +420 731 990 770

+420 596 810 035

info@dozitplus.cz
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