
WATERONTHARDER

OPSTARTEN

Plaats de waterontharder op een egaal en stabiel oppervlak.
Bij koud weer is het aangewezen om de klep eerst op kamertemperatuur 
te brengen voor installatie. 

Waterdruk

vereist. Zoniet, laat een drukregelaar voor de waterontharder 

Spanning
Sluit het toestel enkel aan op een stopcontact zonder schakelaar om 
een stroomonderbreking te vermijden! Een beschadigde 
kabel kan enkel door een vakman vervangen worden.

Watertemperatuur

Bescherm het toestel tegen vorst (risico van erge beschadiging).
De installatie van de  (aansluitingen, in/uitgang, 
afvoer naar riool) moet conform zijn met de geldende 
reglementering inzake sanitaire installaties.

AANBEVELINGEN BIJ INSTALLATIE 

Ontdek onze andere waterontharders
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1/
 van de waterleiding. Open vervolgens een kraan in de 
 nabijheid en laat enkele minuten koud water stromen zodat 
 de leidingen gespoeld worden. 
 Dus vrij van onzuiverheden (soldeerresten). Sluit de kraan.

2/
 stromen. 

Wanneer het water niet meer stroomt, open langzaam een koud-

3/ Sluit het toestel op een stroombron aan. 

4/ Stel het uur in.

5/
6/ Start een manuele regeneratie en zet de klep in fase 2 (pekelaan-
 voer & trage spoeling) zodat het water van de pekeltank wordt
 opgezogen en de luchtcontroller blokkeert. Het waterniveau staat
 nu tot ongeveer het midden van de luchtcontroller.

7/ Schakel de klep over naar fase 4 (pekeltank vullen)

8/ Vul de pekeltank met zout volgens de capaciteit van het toestel.
 De klep werkt nu automatisch.

OPGELET:

de overloop van
zoutbak moeten 

apart op de  rioolafvoer 
aangesloten worden.

het vlotterhuis 
wegnemen.

afgesteld voor een 

Gelieve uw installateur 
of onze technische 

dienst te raad -
plegen indien de 

hardheid hoger is.

INFO:

Ingeval van stroom-
onderbreking wordt 

het waterverbruik niet 
opgeslagen en verschijnt 

een fout uur op het display. 
Controleer dus regelmatig 

het uur en
indien nodig afstellen.

Zorg dan dat de klep in 

(controlelampje
brandt).


