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TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNISKA SPECIFIKATIONER

METER MODULES / MÄTMODULER

General
The Lube-Master Dosing Controller, hereby referred as the ”LMD Controller” is build around a standard Lube-
Master LED module 53404 equipped with push buttons and anexternal +24V power supply to create an advanced 
standalone pre-set meter.

<SELECT> is used to select, confirm and start dispenses.

<RESET> is used to reset, abort and stopping dispenses.

< >, < > is used to scroll and alter selections.

Please refer to the sales Catalogue for details on accessories. Or visit our website: www.eurolube.com.

Allmänt 
Lube-Master Dosing Controller, härmed kallad ”LMD Controller” är byggd runt en standard Lube-Master LED-modul 
53404 utrustad med tryckknappar och ett externt +24V nätaggregat för att skapa en avancerad förinställbar mätare.

<SELECT> används för att välja, bekräfta och starta tappningar.

<RESET> används för att återst., avbryta och stoppa tappningar.

< >, < > används för att bläddra och redigera.

För detaljerad information hänvisar vi till vår kompletta produkt-katalog eller vår hemsida www.eurolube.com.

PART NO / ART.NR 53406

Power supply (included) / nätaggregat (ingår) +24V 1,5A

Calibration PPU / kalibrering PPU 1 – 9999

Number of pre-sets / antal förval 16

Range of pre-sets / förvalsvolymer 0,1 – 999,9

Number of decimals 0, 1, 2, 3, 4, Auto

Solenoid valve output / magnetventil utgång +24VDC, max 1A

Timeout (if no flow is detected) / timeout (om flödet står still) 5 min.

Weight / vikt 1,4kg

 
Meter Module 
for oil ANd 
ANtifreeZe
up to 20l/min
PART NO 1168465
(included in 530-03)

In 1/2” (F) 
Out 1/2” (M)

HiGH VoluMe 
Meter Module 
for oil
up to 50l/min
PART NO 1168969

In 1” (F) 
Out 1/2” (F)

StAiNleSS 
Steel Meter 
Module
up to 35l/min
PART NO 1168466
(included in 530-02)

In 1/2” (F) 
Out 1/2” (F)

Meter Module 
for GreASe 

up to 1kg/min
PART NO 2168915
(included in 530-01)

In 1/4” (F) 
Out 1/4” (F)

MÄtModul 
fÖr olJA oCH 
GlYKol
upp till 20l/min
ART.NR 1168465
(ingår i 530-03)

In 1/2” (F) 
Ut 1/2” (M)

MÄtModul 
HÖGVolYM fÖr 
olJA, dieSel
upp till 50l/min
ART.NR 1168969

In 1” (F) 
Ut 1/2” (F)

roStfri 
MÄtModul fÖr 
KeM/SPolArV.
upp till 35l/min
ART.NR 1168466
(ingår i 530-02)

In 1/2” (F) 
Ut 1/2” (F)

MÄtModul 
HÖGtrYCK fÖr 
fett
upp till 1kg/min
ART.NR 2168915
(ingår i 530-01)

In 1/4” (F) 
Ut 1/4” (F)
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INSTALLATION

MAKING DISPENSES / GÖRA TAPPNINGAR

USE ExTERNAL BUTTON TO START DISPENSE / ANvÄND STARTKNAPP FÖR ATT STARTA TAPPNING

Flush the pipe work and then connect the solenoid valve and the meter. Turn the solenoid 
valve in the correct way, see flow direction arrow on the valve body. Use a filter or strainer 
upstream of the valve and the meter to minimize malfunctions caused by contaminations. 
Use liquid sealant or rubber-steel washers. do Not uSe textile fibreS or tefloN 
tAPe. 

Connect the solenoid valve to +24V and Sol on the 5-pole connector on the circuit board. 
obSerVe tHAt You CANNot reMoVe tHe exiStiNG red wire CoNNeCted to 
+24V. 

Connect the pulse meter to A and GNd on the 5-pole connector on the circuit board. 
obSerVer tHAt You CANNot reMoVe tHe exiStiNG blACK wire CoNNeCted 
to GNd. 

Connect the external power supply to any regular 230VAC wall socket, and the smaller 
power connector to the socket mounted in the steel box.

Spola rörsystemet och koppla sedan in magnetventil och mätverk. Vänd magnetventilen 
åt rätt håll, se flödesriktningspil på magnetventilens hus. Montera ett filter en sil före 
magnet-ventil och mätverk för att minska risken för driftstörningar på grund av förore-
ningar. Använd flytande tätningsmedel eller gummistålbrickor. ANVÄNd iNte liN eller 
GÄNGteJP! 

Anslut magnetventilen till +24V och Sol till den 5-poliga kontakten på kretskortet. obSer-
VerA Att deN exiSterANde rÖdA KAbelN till +24V MåSte SittA KVAr. 

Anslut mätverket till A och GNd till den 5-poliga kontakten på kretskortet. obSerVerA 
Att deN exiSterANde SVArtA KAbelN till GNd MåSte SittA KVAr. 

Anslut det externa nätaggregatet till ett vanligt 230VAC vägguttag och den mindre kontak-
ten till kontakten monterad i plåtlådan.

Press RESET once.1. 

Press SELECT once to go into pre-set selecting mode.2. 

Use the UP and DOWN buttons to navigate to the volume you want to dispense.3. 

Press SELECT once to start the dispense. An indicator in the top right corner will 4. 
indicate that the solenoid valve is open. The display will now show in realtime how 
much you have dispensed and it will automatically close the solenoid valve when 
the selected volume is reached. Note! If nothing is dispensed within 5 minutes, the 
solenoid valve will close.

If you want to stop the dispense before you have reachedyour selected volume, 5. 
press RESET.

Tryck på RESET en gång.1. 

Tryck på SELECT en gång för komma till menyn med förval.2. 

Använd UPP och NER för att navigera till volymen du vill tappa.3. 

Tryck på SELECT en gång för att starta tappningen. En indikering i övre högra 4. 
hörnet visar att magnet-ventilen är öppen. Displayen kommer nu att visa i realtid hur 
mycket som har tappats och den kommer att stänga magnetventilen automatiskt när 
den valda mängden har uppnåtts. Obs! Om inget tappas inom 5 minuter kommer 
magnetventilen att stängas igen.

Om ni vill stoppa tappningen innan den valda volymen är nådd, tryck på RESET. 5. 

1 2 3 4 5

- 0.0.5.4.0
P1

0.1.5.0.0
P2

0.0.0.0.0
P2

-

Up to four buttons can be connected to quickly 
start up to four presets on the dosing unit.

The external button(s) is connected to already 
existing connector marked (E) on the picture. To 
activate a pre-set volume, pull the pin to earth/
gnd with a spring loaded button, for example push 
button or foot pedal.

Upp till fyra knappar kan kopplas in för att snabb-
starta upp till fyra förval på doseringsenheten.

Den externa knappen/knapparna ansluts till befint-
ligt 10-poligt don märkt (E) på bilden.
För att aktivera ett förval, dra stiftet mot jord med 
en återfjädrande knapp, t.ex tryckknapp eller 
fotpedal.   

Pin 1
Stift 1

Already connected
Redan ansluten

Already connected
Redan ansluten

Already connected
Redan ansluten

Already connected
Redan ansluten

Start pre-set 4
Starta förval 4

Start pre-set 3
Starta förval 3

Start pre-set 2
Starta förval 2

Start pre-set 1
Starta förval 1

Earth
Jord
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CALIBRATING / KALIBRATION

Meters generate pulses according to the amount of fluid that has passed. By opening a 
dispense point for a certain amount of fluid and then compare how much should have 
been dispensed (ORDERED) to how much fluid you really received (RECEIVED) you will 
know if the meter is calibrated or not. If you receive more than the requested amount the 
PPU value should be increased and decreased if you received less (see formula below). 
The system default is set to the Eurolube Equipment meter 1168520 which generates 328 
pulses per litre. If another meter is connected it must be calibrated to dispense the correct 
requested amount.

Lube-Master Dosing Controller

Calibrating

Meters generate pulses according to the amount of fluid that has 
passed. By opening a dispense point for a certain amount of 
fluid and then compare how much should have been dispensed 
(ORDERED) to how much fluid you really received 
(RECEIVED) you will know if the meter is calibrated or not. If 
you receive more than the requested amount the PPU value 
should be increased and decreased if you received less (see 
formula below). The system default is set to the Eurolube 
Equipment meter 1168520 which generates 328 pulses per litre. 
If another meter is connected it must be calibrated to dispense 
the correct requested amount.

PPU New=PPU Present∗
RECEIVED
ORDERED



For example: If you've ordered 2,0L and have recieved 2,25L:


2,25
2,0

∗328=369

In this case, 369 would be the new PPU.

Note! Be very thorough when the received volume is 
measured because a small error at calibration can result in a 
large volume error at large volume. Use an accurate measuring 
vessel that is completely empty and make sure that all visible 
air is gone before the vessel is read. Measuring cylinder 2L can 
be ordered from Eurolube, art no 43420.

Follow these steps to enter the new calibration value into the 
LMD Controller:

1. Press RESET once.
2. Press both SELECT and RESET at the same time. The 

display now show the current PPU.
3. To enter the new PPU, press both UP and DOWN at the 

same time. You will see the last number become brighter 
than the others, this indicates that this number is selected.

4. Press DOWN to increase this selected number by one. 
Keep pressing DOWN until you have reached your desired 
number.

5. Press UP to move the selection one step to the left. Repeat 
step 4 until you are done entering the new PPU.

6. Press SELECT once to save the changes. 
Press RESET to discard the changes.

Kalibrering

Mätverket genererar pulser i förhållande till den genomflutna 
vätskevolymen. Genom att öppna ett tappställe för en viss 
mängd vätska och jämföra det som har tappats (BESTÄLLT) 
mot det man egentligen fick (UPPTAPPAT), kan man 
kontrollera att mätverket är korrekt kalibrerat. Får man mer än 
det begärda ska PPU-värdet minskas, se formel nedan. Systemet 
är förinställt för Eurolube Equipments mätare 1168520 som ger 
328 pulser per liter. Ansluts en annan typ av mätverk till 
systemet måste det kalibreras enligt samma procedur tills 
erhållen volym är lika med begärd volym.

PPU Nytt=PPU Inställt∗
BESTÄLLT

UPPTAPPAT


T. ex: Om du har beställt 2,0L och har fått 2,25L:


2,25
2,0

∗328=369

I detta fallet skall 369 vara det nya PPU-värdet.

OBS! Var noggrann när volymen avläses eftersom ett litet fel 
ger stor skillnad vid stora kvantiteter. Tänk på att använda ett 
noggrant mätglas som är helt tomt. Se till att all synlig luft har 
försvunnit ur vätskan innan mätglaset avläses. Mätcylinder 2L 
kan beställas från Eurolube, artnr 43420.

Följ dessa steg för att lägga in det nya kalibreringsvärdet i LMD 
Controllern:

1. Tryck på RESET en gång.
2. Tryck på både SELECT och RESET på samma gång. 

Displayen visar nu det nuvarande PPU-värdet.
3. För att lägga in det nya PPU-värdet, tryck på både UPP och 

NER samtidigt. Den sista siffran kommer att bli ljusare än 
de andra och detta indikerar att den är vald.

4. Tryck NER för att öka den valda siffran med ett. Fortsätt att 
trycka NER tills den önskade siffran visas.

5. Tryck UPP för att flytta markeringen ett steg till vänster. 
Upprepa steg 4 tills ni är klar med det nya PPU-värdet.

6. Tryck SELECT för att spara det nya PPU-värdet. Tryck 
RESET för att ångra och återgå.
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For example: If you’ve ordered 2,0L and have recieved 2,25L:

Lube-Master Dosing Controller

Calibrating

Meters generate pulses according to the amount of fluid that has 
passed. By opening a dispense point for a certain amount of 
fluid and then compare how much should have been dispensed 
(ORDERED) to how much fluid you really received 
(RECEIVED) you will know if the meter is calibrated or not. If 
you receive more than the requested amount the PPU value 
should be increased and decreased if you received less (see 
formula below). The system default is set to the Eurolube 
Equipment meter 1168520 which generates 328 pulses per litre. 
If another meter is connected it must be calibrated to dispense 
the correct requested amount.

PPU New=PPU Present∗
RECEIVED
ORDERED



For example: If you've ordered 2,0L and have recieved 2,25L:


2,25
2,0

∗328=369

In this case, 369 would be the new PPU.

Note! Be very thorough when the received volume is 
measured because a small error at calibration can result in a 
large volume error at large volume. Use an accurate measuring 
vessel that is completely empty and make sure that all visible 
air is gone before the vessel is read. Measuring cylinder 2L can 
be ordered from Eurolube, art no 43420.

Follow these steps to enter the new calibration value into the 
LMD Controller:

1. Press RESET once.
2. Press both SELECT and RESET at the same time. The 

display now show the current PPU.
3. To enter the new PPU, press both UP and DOWN at the 

same time. You will see the last number become brighter 
than the others, this indicates that this number is selected.

4. Press DOWN to increase this selected number by one. 
Keep pressing DOWN until you have reached your desired 
number.

5. Press UP to move the selection one step to the left. Repeat 
step 4 until you are done entering the new PPU.

6. Press SELECT once to save the changes. 
Press RESET to discard the changes.

Kalibrering

Mätverket genererar pulser i förhållande till den genomflutna 
vätskevolymen. Genom att öppna ett tappställe för en viss 
mängd vätska och jämföra det som har tappats (BESTÄLLT) 
mot det man egentligen fick (UPPTAPPAT), kan man 
kontrollera att mätverket är korrekt kalibrerat. Får man mer än 
det begärda ska PPU-värdet minskas, se formel nedan. Systemet 
är förinställt för Eurolube Equipments mätare 1168520 som ger 
328 pulser per liter. Ansluts en annan typ av mätverk till 
systemet måste det kalibreras enligt samma procedur tills 
erhållen volym är lika med begärd volym.

PPU Nytt=PPU Inställt∗
BESTÄLLT

UPPTAPPAT


T. ex: Om du har beställt 2,0L och har fått 2,25L:


2,25
2,0

∗328=369

I detta fallet skall 369 vara det nya PPU-värdet.

OBS! Var noggrann när volymen avläses eftersom ett litet fel 
ger stor skillnad vid stora kvantiteter. Tänk på att använda ett 
noggrant mätglas som är helt tomt. Se till att all synlig luft har 
försvunnit ur vätskan innan mätglaset avläses. Mätcylinder 2L 
kan beställas från Eurolube, artnr 43420.

Följ dessa steg för att lägga in det nya kalibreringsvärdet i LMD 
Controllern:

1. Tryck på RESET en gång.
2. Tryck på både SELECT och RESET på samma gång. 

Displayen visar nu det nuvarande PPU-värdet.
3. För att lägga in det nya PPU-värdet, tryck på både UPP och 

NER samtidigt. Den sista siffran kommer att bli ljusare än 
de andra och detta indikerar att den är vald.

4. Tryck NER för att öka den valda siffran med ett. Fortsätt att 
trycka NER tills den önskade siffran visas.

5. Tryck UPP för att flytta markeringen ett steg till vänster. 
Upprepa steg 4 tills ni är klar med det nya PPU-värdet.

6. Tryck SELECT för att spara det nya PPU-värdet. Tryck 
RESET för att ångra och återgå.
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In this case, 369 would be the new PPU. Note! Be very thorough when the received volume 
is measured because a small error at calibration can result in a large volume error at large 
volume. Use an accurate measuring vessel that is completely empty and make sure that 
all visible air is gone before the vessel is read. Measuring cylinder 2L can be ordered from 
Eurolube, art no 43420 (see below).

Follow these steps to enter the new calibration value into the LMD Controller:

Press RESET once.1. 

Press both SELECT and RESET at the same time. The display now show the current 2. 
PPU.

To enter the new PPU, press both UP and DOWN at the same time. You will see 3. 
the last number become brighter than the others, this indicates that this number is 
selected.

Press DOWN to increase this selected number by one. Keep pressing DOWN until 4. 
you have reached your desired number.

Press UP to move the selection one step to the left. Repeat step 4 until you are done 5. 
entering the new PPU.

Press SELECT once to save the changes. Press RESET to discard the changes.6. 

Mätverket genererar pulser i förhållande till den genomflutna vätskevolymen. Genom 
att öppna ett tappställe för en viss mängd vätska och jämföra det som har tappats (BE-
STÄLLT) mot det man egentligen fick (UPPTAPPAT), kan man kontrollera att mätverket är 
korrekt kalibrerat. Får man mer än det begärda ska PPU-värdet minskas, se formel nedan. 
Systemet är förinställt för Eurolube Equipments mätare 1168520 som ger 328 pulser per 
liter. Ansluts en annan typ av mätverk till systemet måste det kalibreras enligt samma 
procedur tills erhållen volym är lika med begärd volym.

Lube-Master Dosing Controller

Calibrating

Meters generate pulses according to the amount of fluid that has 
passed. By opening a dispense point for a certain amount of 
fluid and then compare how much should have been dispensed 
(ORDERED) to how much fluid you really received 
(RECEIVED) you will know if the meter is calibrated or not. If 
you receive more than the requested amount the PPU value 
should be increased and decreased if you received less (see 
formula below). The system default is set to the Eurolube 
Equipment meter 1168520 which generates 328 pulses per litre. 
If another meter is connected it must be calibrated to dispense 
the correct requested amount.

PPU New=PPU Present∗
RECEIVED
ORDERED



For example: If you've ordered 2,0L and have recieved 2,25L:


2,25
2,0

∗328=369

In this case, 369 would be the new PPU.

Note! Be very thorough when the received volume is 
measured because a small error at calibration can result in a 
large volume error at large volume. Use an accurate measuring 
vessel that is completely empty and make sure that all visible 
air is gone before the vessel is read. Measuring cylinder 2L can 
be ordered from Eurolube, art no 43420.

Follow these steps to enter the new calibration value into the 
LMD Controller:

1. Press RESET once.
2. Press both SELECT and RESET at the same time. The 

display now show the current PPU.
3. To enter the new PPU, press both UP and DOWN at the 

same time. You will see the last number become brighter 
than the others, this indicates that this number is selected.

4. Press DOWN to increase this selected number by one. 
Keep pressing DOWN until you have reached your desired 
number.

5. Press UP to move the selection one step to the left. Repeat 
step 4 until you are done entering the new PPU.

6. Press SELECT once to save the changes. 
Press RESET to discard the changes.

Kalibrering

Mätverket genererar pulser i förhållande till den genomflutna 
vätskevolymen. Genom att öppna ett tappställe för en viss 
mängd vätska och jämföra det som har tappats (BESTÄLLT) 
mot det man egentligen fick (UPPTAPPAT), kan man 
kontrollera att mätverket är korrekt kalibrerat. Får man mer än 
det begärda ska PPU-värdet minskas, se formel nedan. Systemet 
är förinställt för Eurolube Equipments mätare 1168520 som ger 
328 pulser per liter. Ansluts en annan typ av mätverk till 
systemet måste det kalibreras enligt samma procedur tills 
erhållen volym är lika med begärd volym.

PPU Nytt=PPU Inställt∗
BESTÄLLT

UPPTAPPAT


T. ex: Om du har beställt 2,0L och har fått 2,25L:


2,25
2,0

∗328=369

I detta fallet skall 369 vara det nya PPU-värdet.

OBS! Var noggrann när volymen avläses eftersom ett litet fel 
ger stor skillnad vid stora kvantiteter. Tänk på att använda ett 
noggrant mätglas som är helt tomt. Se till att all synlig luft har 
försvunnit ur vätskan innan mätglaset avläses. Mätcylinder 2L 
kan beställas från Eurolube, artnr 43420.

Följ dessa steg för att lägga in det nya kalibreringsvärdet i LMD 
Controllern:

1. Tryck på RESET en gång.
2. Tryck på både SELECT och RESET på samma gång. 

Displayen visar nu det nuvarande PPU-värdet.
3. För att lägga in det nya PPU-värdet, tryck på både UPP och 

NER samtidigt. Den sista siffran kommer att bli ljusare än 
de andra och detta indikerar att den är vald.

4. Tryck NER för att öka den valda siffran med ett. Fortsätt att 
trycka NER tills den önskade siffran visas.

5. Tryck UPP för att flytta markeringen ett steg till vänster. 
Upprepa steg 4 tills ni är klar med det nya PPU-värdet.

6. Tryck SELECT för att spara det nya PPU-värdet. Tryck 
RESET för att ångra och återgå.
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T. ex: Om du har beställt 2,0L och har fått 2,25L:

Lube-Master Dosing Controller

Calibrating

Meters generate pulses according to the amount of fluid that has 
passed. By opening a dispense point for a certain amount of 
fluid and then compare how much should have been dispensed 
(ORDERED) to how much fluid you really received 
(RECEIVED) you will know if the meter is calibrated or not. If 
you receive more than the requested amount the PPU value 
should be increased and decreased if you received less (see 
formula below). The system default is set to the Eurolube 
Equipment meter 1168520 which generates 328 pulses per litre. 
If another meter is connected it must be calibrated to dispense 
the correct requested amount.

PPU New=PPU Present∗
RECEIVED
ORDERED



For example: If you've ordered 2,0L and have recieved 2,25L:


2,25
2,0

∗328=369

In this case, 369 would be the new PPU.

Note! Be very thorough when the received volume is 
measured because a small error at calibration can result in a 
large volume error at large volume. Use an accurate measuring 
vessel that is completely empty and make sure that all visible 
air is gone before the vessel is read. Measuring cylinder 2L can 
be ordered from Eurolube, art no 43420.

Follow these steps to enter the new calibration value into the 
LMD Controller:

1. Press RESET once.
2. Press both SELECT and RESET at the same time. The 

display now show the current PPU.
3. To enter the new PPU, press both UP and DOWN at the 

same time. You will see the last number become brighter 
than the others, this indicates that this number is selected.

4. Press DOWN to increase this selected number by one. 
Keep pressing DOWN until you have reached your desired 
number.

5. Press UP to move the selection one step to the left. Repeat 
step 4 until you are done entering the new PPU.

6. Press SELECT once to save the changes. 
Press RESET to discard the changes.

Kalibrering

Mätverket genererar pulser i förhållande till den genomflutna 
vätskevolymen. Genom att öppna ett tappställe för en viss 
mängd vätska och jämföra det som har tappats (BESTÄLLT) 
mot det man egentligen fick (UPPTAPPAT), kan man 
kontrollera att mätverket är korrekt kalibrerat. Får man mer än 
det begärda ska PPU-värdet minskas, se formel nedan. Systemet 
är förinställt för Eurolube Equipments mätare 1168520 som ger 
328 pulser per liter. Ansluts en annan typ av mätverk till 
systemet måste det kalibreras enligt samma procedur tills 
erhållen volym är lika med begärd volym.

PPU Nytt=PPU Inställt∗
BESTÄLLT

UPPTAPPAT


T. ex: Om du har beställt 2,0L och har fått 2,25L:


2,25
2,0

∗328=369

I detta fallet skall 369 vara det nya PPU-värdet.

OBS! Var noggrann när volymen avläses eftersom ett litet fel 
ger stor skillnad vid stora kvantiteter. Tänk på att använda ett 
noggrant mätglas som är helt tomt. Se till att all synlig luft har 
försvunnit ur vätskan innan mätglaset avläses. Mätcylinder 2L 
kan beställas från Eurolube, artnr 43420.

Följ dessa steg för att lägga in det nya kalibreringsvärdet i LMD 
Controllern:

1. Tryck på RESET en gång.
2. Tryck på både SELECT och RESET på samma gång. 

Displayen visar nu det nuvarande PPU-värdet.
3. För att lägga in det nya PPU-värdet, tryck på både UPP och 

NER samtidigt. Den sista siffran kommer att bli ljusare än 
de andra och detta indikerar att den är vald.

4. Tryck NER för att öka den valda siffran med ett. Fortsätt att 
trycka NER tills den önskade siffran visas.

5. Tryck UPP för att flytta markeringen ett steg till vänster. 
Upprepa steg 4 tills ni är klar med det nya PPU-värdet.

6. Tryck SELECT för att spara det nya PPU-värdet. Tryck 
RESET för att ångra och återgå.
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I detta fallet skall 369 vara det nya PPU-värdet. OBS! Var noggrann när volymen avläses 
eftersom ett litet fel ger stor skillnad vid stora kvantiteter. Tänk på att använda ett noggrant 
mätglas som är helt tomt. Se till att all synlig luft har försvunnit ur vätskan innan mätglaset 
avläses. Mätcylinder 2L kan beställas från Eurolube, artnr 43420 (se nedan).

Följ dessa steg för att lägga in det nya kalibreringsvärdet i LMD Controllern:

Tryck på RESET en gång.1. 

Tryck på både SELECT och RESET på samma gång. Displayen visar nu det nuva-2. 
rande PPU-värdet.

För att lägga in det nya PPU-värdet, tryck på både UPP och NER samtidigt. Den 3. 
sista siffran kommer att bli ljusare än de andra och detta indikerar att den är vald.

Tryck NER för att öka den valda siffran med ett. Fortsätt att trycka NER tills den 4. 
önskade siffran visas.

Tryck UPP för att flytta markeringen ett steg till vänster. Upprepa steg 4 tills ni är klar 5. 
med det nya PPU-värdet.

Tryck SELECT för att spara det nya PPU-värdet. Tryck RESET för att ångra och 6. 
återgå.
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DECLARATION OF CONFORMITy / DEKLARATION OM ÖvERENSSTÄMMELSE

Eurolube Equipment AB, Stråssavägen 2, SE-71176 Storå, Sweden, declares hereby that 
the products: LMD Dosing controller 53406 to which this declaration relates is in confor-
mity with the following standard(s) or other normative document(s).

EN 61010-1:2001, EN 61326-1:2006

following the provisions of Directive 

2006/95/EEC, 2004/108/EEC, 2002/95/EG

Storå September 9, 2013

Eurolube Equipment AB, Stråssavägen 2, 71176 Storå, deklarerar härmed att produkterna: 
LMD Doseringsenhet 53406 som denna försäkran avser överensstämmer med följande 
norm(er) eller andra normativa dokument.

EN 61010-1:2001, EN 61326-1:2006

enligt villkoren i direktiv

2006/95/EEC, 2004/108/EEC, 2002/95/EG

Storå September 9, 2013

Kenneth Ahlin, 
Product director (Authorized representative for Eurolube Equipment AB and responsible for technical documentation).
Produktansvarig (Auktoriserad representant för Eurolube Equipment AB och ansvarig för teknisk dokumentation).

Press RESET once.1. 

Press SELECT once to go into pre-set selecting mode.2. 

Use the UP and DOWN buttons to navigate to the pre-set you want to change.3. 

Press both UP and DOWN buttons at the same time. You will see the last number 4. 
become brighter than the others, this indicates that this number is selected.

Press DOWN to increase this selected number by one. Keep pressing DOWN until 5. 
you have reached your desired number.

Press UP to move the selection one step to the left. Repeat step 5 until you are done 6. 
entering the new pre-set.

Press SELECT once to save the changes. Press RESET to discard the changes.7. 

Tryck på RESET en gång.1. 

Tryck på SELECT en gång för komma till menyn med förval.2. 

Använd UPP och NER för att navigera till förvalet du vill ändra.3. 

Tryck både UPP och NER samtidigt. Den sista siffran kommer att bli ljusare än de 4. 
andra och detta indikerar att den är vald.

Tryck NER för att öka den valda siffran med ett. Fortsätt att trycka NER tills den 5. 
önskade siffran visas.

Tryck UPP för att flytta markeringen ett steg till vänster. Upprepa steg 5 tills ni är klar 6. 
med det nya förvalet.

Tryck SELECT för att spara ändringarna. Tryck RESET för att ångra och återgå.. 7. 

SETTINGS PRE-SET vOLUMES / KONFIGURERA FÖRvALSvOLyMER
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