
DE Originalbetriebsanleitung Wasserdosiergerät
EN Original Operating Instructions Water dosing system
FR	 Manuel	d’instructions	d’origine		 Doseur	d’eau
ES	 Manual	de	servicio	original	 Dosificadora	de	agua
PT	 Instruções	de	utilização	originais	 Medidor	de	água
IT	 Istruzioni	per	l’uso	originali		 Dosatore	dell’acqua
NL Originele handleiding Waterdoseerapparaat
NO Original bruksansvisning Vanndoseringsapparat
DK Original betjeningsvejledning Vanddoseringsapparat
SE Originalbruksanvisning Vattendoserare
PL Tłumaczenie	oryginalnej		 Dozownik	wody
CS Původní	návod	k	obsluze	 Dávkovací	přístroj	pro	dávkování	vody
SK Originálny	návod	na	obsluhu	 Dávkovač	vody
HR Zrijevod	originalnih		 Uređaj	za	doziranje	vode
RU Руководство	по	эксплуатации	 дозатор-водомера
TR Orijinal	işletim	kılavuzunun		 Su	dozajlama	cihazı



8
11

12

10
9

1

7

4

2

5

3

6



Betjeningselementer

Tilsigtet anvendelse

1 Skærm
2 Tastatur
3 Batterirum
4 Tilslutningsgevind 3/4“ til slangetilslutning
5 Siindsats
6 Holdebøjle
7 Vandudløb
8 Vandmængdebeholder 1
9 Vandmængdebeholder 2
10 Manuel dosering / nulstilling
11 Indstilling af mængde + / -
12 Start/Pause-knap

Sikkerhedsanvisninger

 ADVARSEL: Læs	 alle	 sikkerhedsanvisninger	
og	 instruktioner.	 Manglende	 overholdelse	 af	
sikkerhedsanvisningerne	 og	 instruktionerne	 kan	 føre	 til	
personskade	eller	skade	på	udstyr.
Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.
Apparatet	må	 kun	bruges	 af	 personer,	 der	 er	 fortrolige	
med	 betjeningsvejledningen	 og	 de	 gældende	 forskrifter	
om	arbejdssikkerhed	og	forebyggelse	af	ulykker.
Af sikkerhedsmæssige årsager må børn og unge under 
16 år og personer, der ikke har læst og forstået denne vej-
ledning, ikke bruge dette produkt. 
Personer med begrænsede fysiske eller mentale evner må 
kun bruge produktet, hvis de overvåges eller instrueres af 
en kompetent person.
Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med pro-
duktet. 
Brug aldrig produktet, hvis du er træt, syg eller påvirket af 
alkohol, narkotika eller medicin.

OBS!
Må ikke bruges ved temperaturer under frysepunktet. 
Frysende vand ødelægger apparatet.
Tilslutning af indløbsslangen må kun foretages kun ved den 
angivne tilslutning, ikke ved vandudløbet!
Kun til brug med passende slangetilslutninger med ¾"-gevind.
Undgå trækbelastninger: Træk ikke i den tilsluttede slange.

AQiX-vanddoseringsapparatet fra Collomix er beregnet til 
brug af fagfolk eller uddannet personale på byggepladser 
for nøjagtig tilsætning af vand til blanding af kemiske byg-
geprodukter (såsom mørtel, gips, slidlag, beton, klæbemid-
del, fyldstoffer og lignende).
Det bruges til at foretage en nøjagtig måling af 
vandmængden. 

Vanddoseringsapparatet må kun bruges med ferskvand 
med en vandtemperatur på op til 40 °C. 
AQiX-vanddoseringsapparatet fra Collomix er ikke designet 
til industriel brug.
Det er ikke tilladt at bruge apparatet sammen med salt-
vand, kemikalier, fødevarer, spiritus, brandfarlige og eks-
plosive stoffer samt trykluft. Hvis apparatet bruges sam-
men med disse stoffer, kan det ødelægge apparatet.
Driftstemperaturen skal være mellem + 5 °C og + 50 °C. 
Udsæt ikke apparatet for sollys gennem længere tid.
Vandtrykket i røret skal være mellem min. 2 og maks. 6 bar, 
for at apparatet kan fungere korrekt.

Du har netop erhvervet et AQiX-vanddoseringsapparat. 
Bemærk venligst, at det er et måleapparat og skal 
behandles med omhu. I denne vejledning finder du vigtige 
og nyttige oplysninger om, hvordan du bruger apparatet. 
Læs instruktionerne omhyggeligt.
Tallene i teksten henviser til oversigten på side 2.

Tekniske data
Målbar vandmængde: 0,3-99 liter
Min. / maks. driftstryk 2-6 bar
Driftstemperatur for apparatet + 5 °C - + 50 °C
Gennemstrømningsmedie Klart ferskvand
Gennemstrømningshastighed 40 l/min (ved 6 bar)
Maks. vandtemperatur + 40 °C
Nøjagtighed 0,05 l* (0,3-10 l)

ab 10 l ± 1%
IP-beskyttelsesklasse IP 64
Batterier 2 x AA/IEC LR6 1,5 V
Vægt 688 g



Montering/ibrugtagning

Betjening

AQiX-vanddoseringsapparatet er fra fabrikken indstillet til 
måleenheden "liter".
Apparatet leveres med en standard ½"-slangetilslutning. 
Denne kan skrues ud og erstattes af en anden tilslutnings-
type. Den kan f.eks. udskiftes med en bajonetlås. 
Der er muligt at bruge ommercielt tilgængelige slangetil-
slutninger med 1/2"- eller 3/4" -langetilslutning, f.eks. en 
hurtiglås eller bajonetlås.

Slut vandslangen til doseringsapparatet. Vandslangen må 
ikke være under tryk under denne handling.
Tilslut kun slangen med slangekoblingen. Der må ikke slut-
tes nogen slange til vandudløbet (7).

VIGTIGT:	Udluftning
Efter hver tilslutning til vandslangen skal det først sikres, 
at der kan slippe luft ud af apparatet. 
• For at tænde skal du trykke på knappen "START/PAUSE" 

(12). 
• Indstil visningen til "0" med knappen "0,00 - Man." (10).
• Hold nede på knappen "START/PAUSE" (12) ,indtil vandet 

strømmer uden forhindringer.

Begynd	at	dosere:
For at begynde doseringen skal du trykke på knappen 
"START/PAUSE" (12). 
Du kan afbryde doseringsprocessen. For at gøre dette skal 
du trykke på knappen "START/PAUSE". Når du trykker igen, 
starter doseringsprocessen, hvor den blev afbrudt. 

Lagring	af	en	doseringsmængde
Ofte anvendte doseringsmængder kan gemmes med 
knappen "M1"/"M2" (8 + 9). Den ønskede mængde kan 
indstilles ved hjælp af knapperne "+" og "-". Tryk derefter 
på "M1"/"M2" i 2 sekunder, indtil værdien blinker i skær-
men. Når du vil hente den lagrede værdi, skal du trykke på 
"M1"/"M2". Herefter vises værdien på skærmen.

Manuel	dosering:
Tryk på knappen "Man/0,00" (10). Tryk derefter på "START/
PAUSE" (12). Vandet løber, så længe du holder knappen 
nede. Mængden af dispenseret vand vises i skærmen.

Ændring	af	måleenheder:
Vanddoseringsapparatet kan bruges med tre forskellige 
enheder: Liter, quarts og US-gallons. 
Hvis du vil skifte måleenhed, skal du holde nede på knap-
pen "Man/0,00" i 5 sekunder, indtil 0_ _ vises på skærmen. 
Brug "+" og "-" til at indstille det ønskede tal for den respek-
tive måleenhed. Bekræft hvert tal med knappen "START/
PAUSE". Til sidst skal du trykke på Play to gange. Apparatet 
slukker og skifter tilstand.
Værdi 100 = Liter   |   200 = Quarts   |   300 = Gallons

Du kan holde apparatet i hånden under dosering, eller du 
kan hænge det på blandespanden eller på blandebeholde-
ren i en blander.
Apparatet ophænges mellem vandudløbet (7) og holdebøj-
len (6)

Tænd	for	apparatet:
AQiX-vanddoseringsapparatet indstilles med knappen 
"START/PAUSE" (12). Skærmen viser først apparatet og der-
efter den senest indstillede mængde.

Indstilling	af	doseringsmængden
Du kan indstille doseringsmængden med de to knapper "+" og 
"–" (11). Vandmængden kan indstilles trinvist i trin à 0,1 liter. 
Hold knappen nede for hurtigt at løbe gennem trinene.

Hængende på en spand



Nedlukning
Sluk for vandindtaget ved vandhanen.
Tøm apparatet helt, tryk på knappen "START/PAUSE".
Frakobl vandslangen. Ryst AQiX af.
Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn.
Opbevar vanddoseringsapparatet på et tørt, lukket og 
frostsikkert sted, helst i den medfølgende kuffert.

Hængende på en 
blandetromle

Manuel betjening

Strømforsyning
Apparatet drives af to AA-batterier.
Af hensyn til funktionssikkerheden må der kun anvendes 
2 x AA- / IEC LR6 1,5 V-batterier (alkalisk mangan).

VIGTIGT!
Apparatet må ikke betjenes med genopladelige AA-batterier.  

Bortskaffelse	-	i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF

Bortskaf ikke elektriske komponenter med det almindelige 
husholdningsaffald.
Apparatet, batterierne og emballagen skal genanvendes 
på miljøvenlig vis.
VIGTIGT! Bortskaf produktet gennem den lokale 
genbrugsstation.

Bortskaffelse	af	batterier:
Returner brugte batterier til et af salgsstederne, 
eller bortskaf dem gennem lokale indsamlings-
steder. Bortskaf kun batteriet, når det er afladet.

Garanti

Serviceadresse

Inden for rammerne af leveringsbetingelserne yder produ-
centen garanti iht. lovbestemte/landespecifikke bestem-
melser. Vedlæg venligt regning eller følgeseddel ved garan-
titilfælde. 
Ved uregelmæssigheder bedes du indsende apparatet 
til os. Klager anerkendes kun, hvis maskinen indsendes i 
samlet tilstand til Collomix-service.
Skader, der skyldes normal slitage, overbelastning, ukyn-
dig behandling, ikke passende udstyr eller utilstrækkelig 
vedligeholdelse, dækkes ikke af garantien.
Reparationer, der udføres af uvedkommende, friholder os 
fra alle garantiforpligtelser. 
Ændringer i maskinens funktion eller konstruktion, der 
ikke er afklaret med os, medfører, at garantien og overens-
stemmelseserklæringen annulleres.

Reparationsforsendelser sendes franko til:
Collomix GmbH
Daimlerstr. 9
85080 Gaimersheim
Tyskland

Overensstemmelsescertifikat
Vi erklærer herved på eget ansvar, at dette produkt opfyl-
der følgende standarder eller normative produkter: 
EN 61000-6-3:2011 i henhold til bestemmelserne i direkti-
verne 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS).

Gaimersheim, 2019-09-18
Alexander Essing
Ledelse

Tekniske dokumenter fås hos: 
Collomix GmbH
Afd. Teknisk udvikling
Daimlerstr. 9, 85080 Gaimersheim, Tyskland



Hersteller:
Collomix	GmbH
Daimlerstraße	9
85080	Gaimersheim
Deutschland
www.collomix.com
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