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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.
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RECOMANDĂRI REFERITOARE LA SIGURANŢĂ.
Urmați instrucțiunile de instalare. Instalarea necorespunzătoare 
a sistemului de filtrare a apei duce la pierderea garanției.
Citiți toate instrucțiunile înainte de începerea instalării. 
După care pregătiţi toate materialele și instrumentele necesare 
pentru instalare.
Verificați reglementările locale privind instalațiile 
electrice și de aprovizionare cu apă. Instalația trebuie 
să se conformeze acestora.
Utilizați numai aliaj de lipit fără plumb și siguranţă fuzibilă 
pentru toate îmbinările prin lipire, în conformitate cu cerințele 
naționale și locale.
Păstraţi atenţie în timpul deservirii sistemului de filtrare a apei. 
Nu-l întoarceți invers, nu-l scăpați nici nu-l puneți pe muchii 
ascuțite.
Nu montaţi sistemul de filtrare a apei într-un loc cu temperaturi 
negative. Nu trataţi apa la  temperatură de peste 120° F. 
Avariile cauzate de îngheț sau de temperatură ridicată 
duce la pierderea garanției.
Evitați instalarea în lumina directă a soarelui. Supraîncălzirea 
poate provoca distorsiuni sau alte avarii ale pieselor 
nemetalice.
Sistemul de filtrare a apei necesită o presiune minimă de apă 
pe admisie de 30 psi. Presiunea maximă admisă a apei 
pe admisie este de 125 psi. Dacă presiunea în timpul zilei 
depășește 80 psi, presiunea de noapte poate depăși valoarea 
maximă. Dacă este necesar, utilizați o supapă de reducere 
a presiunii ( o supapă de reducere adăugată poate reduce 
debitul).
Sistemul de filtrare a apei funcționează cu alimentare electrică 
24V DC, printr-un alimentator direct (în set). Folosiţi adaptorul 
ataşat, conectându-l la  priza casei 120V, 60 Hz situată 
într-un loc uscat, legat la pământ și protejat corespunzător 
de un dispozitiv de contracurent, de ex. comutator sau 
siguranță.

Acest sistem nu este destinat pentru purificarea apei care 
nu este sigură din punct de vedere microbiologic sau 
cu o calitate necunoscută fără o dezinfecție corespunzătoare 
înainte sau după sistem.

REGLEMENTĂRI ALE COMISIEI FEDERALE 
DE COMUNICAŢII (FCC)
NOTĂ: Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat 
că respectă limitele pentru dispozitive digitale din Clasa 
B, în conformitate cu Partea a 15 a Reglementărilor 
FCC. Aceste limite oferă o protecție rezonabilă împotriva 
interferențelor dăunătoare într-o instalație de casă. Acest 
dispozitiv generează, foloseşte și poate radia energie 
de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat 
în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe 
dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există 
nicio garanție că interferențele nu vor avea loc într-o anumită 
instalație. Dacă dispozitivul provoacă interferențe dăunătoare 
recepției radio sau de televiziune, care pot fi determinate prin 
oprirea și pornirea aparatului, să poate elimine interferențele 
prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
• Deplasați sau schimbați poziţia antenei de recepție.
• Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
• Conectați dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel 

la care este conectat receptorul.
• Consultați dealerul sau un tehnician de radio și televiziune 

cu experiență pentru ajutor.
Modificări neautorizate de EcoWater System ar putea anula 
dreptul utilizatorului de a deservi dispozitivul.
Dispozitivul este în conformitate cu standardul Industry Canada 
Standard RSS-210. Funcționarea este supusă următoarelor 
condiții:
(1) acest dispozitiv nu poate provoca interferențe
(2) dispozitiv trebuie să accepte orice interferență,inclusiv 

interferențe care pot cauza funcționarea nedorită 
a dispozitivului.
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zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
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Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.
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Directiva Europeană  2002/96/WE impune eliminarea 
tuturor echipamentelor electrice și electronice 
în conformitate cu cerințele privind deșeurile 
de echipamente electrice și electronice (DEEE). 
Prezenta directivă sau dispoziții similare se aplică 
la nivel național și pot varia de la o regiune la alta. 
Vă rugăm să vă familiarizați cu legislația dvs. 
națională și locală cu privire la eliminarea adecvată 
a echipamentului.
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nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
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wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
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używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego
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nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
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jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.
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uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.
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14-1/4"

SIDE VIEW FRONT VIEW

13-5/8"3-3/4"

IN

OUT

IN - OUT

B

DANE TECHNICZNE
Model Oxy 700+ Oxy 700
Kod modelu HAIV2 HEIV2
Ilość zeolitu [l] 56 –
Ilość żwiru kwarcowego [kg] 13 13
Szybkość przepływu [l/min] 34 - 56 34 - 56
Minimalna szybkość przepływu na wlocie (płukanie 
urządzenia podczas regeneracji) [l/min] 37 37

Maksymalne ciśnienie wody zasilającej [bar] 5,5
Zakres temperatury wody (min./max.) [°C] 4 - 49
Średnica złącza 1,25”

Ograniczenia dotyczące usuwania zanieczyszczeń
do 10 mg Fe/l (z wyjątkiem bakteryjnych, i
organicznie związanego żelaza**)

Patrz specyfikacje mediów odnośnie 
ograniczeń zanieczyszczeń

WYMIARY

Model
Nominalny 

rozmiar 
zbiornika na 

minerały

Wymiar
A [cm]

Wymiar
B [cm]

Iron 700
Oxy 700 +
Oxy 700

12” x 54” 158 140,3

RYS. 1

36 cm

IN
9,5 cm

OUT
34,5 cm

A

OD PRZODU

IN - OUT

B

Z BOKU

DANE TECHNICZNE
Model Iron 700
Kod modelu HPF12
Zalecana ilość minerału [l] 56
Zalecana ilość piasku filtrującego
[kg] 6,5 - 7

Ilość żwiru [kg] 13
Min. - max. ciśnienie wody zasilającej 1,4 - 8,6

Min. - Max. temperatura wody 
zasilającej [°C] 4 - 49

Minimalna szybkość przepływu na 
wlocie (płukanie urządzenia podczas 
regeneracji) [l/min]

26

Średnica złącza 1,25”

DANE TECHNICZNE I WYMIARY

CARACTERISTICI TEHNICE
Model Oxy 700+ Oxy 700

Codul modelului HAIV2 HEIV2
Cantitatea de zeolit[l] 56 –
Cantitatea de pietriș de cuarţ [kg] 13 13
Debitul [l/min] 34 - 56 34 - 56
Debitul minim pe admisie (spălare a 
dispozitivuluil în timpul regenerării) [l/min]

37 37

Presiunea maximă a apei de alimentare [bar] 5,5
Interval de temperatură a apei (min./max.) [°C] 4 - 49
Diametrul racordului 1,25”
Restricții privind eliminarea impurităților până la 10 mg Fe/l (cu excepția contaminării 

bacteriene și fierului legat organic**)
Vezi specificațile medi privind eliminarea 
impurităților

CARACTERISTICI TEHNICE
Model Iron 700
Codul modelului HPF12
Cantitate recomandată de mineral [l] 56
Cantitatea recomandată a nisipului 
de filtrare [kg]

6,5 - 7

Cantitatea de pietriș [kg] 13
Min. - max. presiune a apei 
de alimentare

1,4 - 8,6

Min. - max. temperatura apei 
de alimentare [°C]

4 - 49

Viteza minimă a debitului pe admisie 
(spelarea dispozitivului în timpul 
regenerării) [l/min]

26).

Diametrul îmbinării 1,25”

Model

Mărime 
nominală 

a rezervorului 
pentru 

minerale

Dimensiune
A [cm]

Dimensiune 
B[cm]

Iron 700
Oxy 700 +
Oxy 700

12” x 54” 158 140,3

DIMENSIUNI

VEDERE DE SUS

LATERAL DIN FAŢĂ FIG. 1
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.
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ROZPAKOWANIE
Filtry EcoWater Systems Filters wysyłąne są z fabryki w 1 
zbiorczym kartonie. W kartonie znajduje się także worek z 
drobnymi częściami potrzebnymi do montażu i instalacji 
urządzenia wraz z niniejsza instrukcją.
UWAGA: Nie jest dołączony materiał filtrujący.

Informacje nt. zamawiania znajdują się na str. 36.
Dokładnie sprawdź czy w trakcie transportu filtr nie uległ 
uszkodzeniu oraz czy są wszystkie części. Należy również 
sprawdzić i odnotować uszkodzenie kartonu. W przypadku 
uszkodzenia powiadomić firmę transportową. Firma 
EcoWater Systems nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
w transporcie.
Usunąć i wyrzucić (RECYKLING) wszystkie materiały 
pakunkowe. Zalecamy przechowywanie małych części w 
woreczku do czasu ich użycia.

GDZIE ZAINSTALOWAĆ FILTR
 Filtr należy umieścić jak najbliżej zbiornika ciśnieniowego 

(systemu studni) lub wodomierza (woda miejska).
 Filtr należy umieścić jak najbliżej odpływu podłogowego 

lub innego dopuszczalnego punktu odpływu (rura pralki, 
studzienka ściekowa, inne rury itp.). OSTROŻNIE:
Odprowadzana woda wypływa z węża z dużą 
prędkością i pod ciśnieniem systemu. Upewnij się, że 
wąż jest zamocowany w jakiś sposób, aby zapobiec 
jego wypadnięciu i rozpryskaniu wody, które może 
spowodować uszkodzenia w pobliżu.

 Podłączyć filtr do głównej rury doprowadzania wody 
PRZED podgrzewaczem wody. NIE PRZEPUSZCZAJ 
GORĄCEJ WODY PRZEZ FILTR. Temperatura
wody przepływaj. przez filtr musi być niższa niż 120°F.

 Zewnętrzne krany należy podłączyć do rur z 
niefiltrowaną wodą, aby zachować wydajność fitra.

 Nie instaluj filtra w miejscu, w którym może 
zamarznąć. Uszkodzenia spowodowane przez 
zamarznięcie nie są objęte gwarancją.

 Filtr należy umieścić w miejscu, które w przypadku 
wycieku nie jest zagrożone poważnym uszkodzeniem.
Producent nie naprawi ani nie zapłaci za szkody wodne.

 W pobliżu filtra potrzebne jest gniazdo 120 V, 60 Hz, aby 
włączyć zasilacz. Upewnij się, że gniazdo elektryczne 

i zasilacz są wewnątrz pomieszczenia, zabezpieczone przed 
warunkami atmosferycznymi.

 Jeśli instalujesz urządzenie na zewnątrz, musisz podjąć 
kroki niezbędne do zapewnienia, aby filtr, instalacja 
wodociągowa, okablowanie itp. były chronione przed 
działaniem żywiołów, zanieczyszczeniem, wandalizmem 
itd., tak jak przy montażu wewnątrz pomieszczeń.

 Nie wystawiaj filtra na działanie promieni słonecznych. 
Ciepło może rozmiękczyć i zniekształcać plastikowe 
części.

NARZĘDZIE, RURY, ZŁĄCZKI I INNE
POTRZEBNE MATERIAŁY
 Złączki plastikowe wlotowe i wylotowe dołączone do filtra 

pozwalają na przepływ wody jak dla rury 1”. W celu 
utrzymania pełnego przepływu przez zawór zaleca się 
stosowanie rur 1" do i ze złączek filtra. Nie stosować rur 
mniejszych niż 3/4”.

 Używaj rur i kształtek z miedzi, mosiądzu lub tworzywa 
sztucznego PEX.

 ZAWSZE instaluj dostarczony zawór obejściowy lub 3 
zawory odcinające. Zawory obejściowe pozwalają w razie 
potrzeby odciąć wodę do filtra w przypadku jego naprawy, 
przy czym woda nadal dociera do rur w domu.

 Wąż odprowadzający musi mieć co najmniej 5/8" 
średnicy wewnętrznej i złącze węża ogrodowego na 
jednym końcu. Zobacz krok 5 na stronie 8.
Jeśli zgodnie z przepisami wymagany jest sztywny zawór 
spustowy, można kupić potrzebne części (patrz strona 6),
aby podłączyć rurkę miedzianą do spustu o średnicy 
minimum 5/8”.

ZAPLANUJ SPOSÓB MONTAŻU FILTRA
Najpierw należy zdecydować, jak poprowadzić rury wlotowe 
do filtra i wylotowe. Spójrz na główne rury wodociągowe w 
miejscu, w którym połączysz filtr. Czy rury wykonane są z 
lutowanej miedzi, klejonego tworzywa sztucznego czy 
gwintowanego mosiądzu/galwanizowane? Jaki jest rozmiar 
rury?
Teraz spójrz na ilustrację typowej instalacji na 6. Użyj jej 
jako wskazówki podczas planowania konkretnej instalacji.
Upewnij się, że kierujesz wodę przychodzącą, 
niefiltrowaną do złączki wlotowej zaworu filtra. Otwory 
zaworów są oznaczone jako IN (wlot) i OUT (wylot).

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU

DESPACHETARE
Filtry EcoWater Systems Filters sunt expediate din fabrică 
într-o cutie de carton. În cutia de carton  este inclus saculeţ 
cu piese mici necesare la montaj și instalării dispozitivului 
împreună cu prezenta instrcţiune.
NOTĂ:  Nu este ataşat materialul de filtrare.
 Informații privind  comanda pot fi găsite 

pe pagină 36.
Verificați cu atenție dacă filtrul nu a fost deteriorat în timpul 
transportului și dacă nu lipsesc piese. De asemenea, verificați 
și înregistrați deteriorarea cartonului. În caz de deteriorare, 
anunțați compania de transport. Compania EcoWater Systems 
nu este responsabilă pentru orice fel de daune în timpul 
transportului.

Scoateți și îndepărtați (RECYCLE) toate materialele de 
ambalare. Vă recomandăm să păstraţi piesele mici în saculeţ 
până la utilizarea lor.

UNDE INSTALAŢI FILTRU
• Filtrul trebuie așezat cât mai aproape posibil de rezervorul 

de presiune (de fântână) sau  contorului de apă (apă 
de la reţelele de distribuţie oraşului.

• Filtrul trebuie amplasat cât mai aproape posibil 
de scurgerea în podea sau de alt punct de scurgere 
admisibile (scurgerede la maşina de spălat, gura de 
canalizare,alte ţevi etc.). ATENŢIE: Apa evacuată iese din 
furtun la viteză mare și sub presiunea sistemului. Asigurați-
vă că furtunul este atașat într-un mod de a preveni căderea 
și a stropit cu apă, ceea ce poate provoca deteriorării 
în apropiere.

• Conectați filtrul la conducta principală de alimentare cu apă 
ÎNAINTE de încălzitorul de apă. NU TRECEŢI APĂ CALDĂ 
PRIN FILTRU. temperatură apei care trece prin filtru trebuie 
să fie mai mică decât 120°F.

• robinete externe să fie conectate la conductele de apa 
nefiltrată pentru a menține performanțafiltrului.

• Nu instalați filtrul într-un loc unde acesta poate îngheța. 
Deteriorările cauzate de îngheț nu sunt acoperitede 
garanție

• Filtrul trebuie instalat într-un loc care nu este în pericol 
de deteriorare în cazul unei scurgeri. Producătorul 
nu va repara sau nu va plăti daune de apă.

• Lângă filtru este nevoie o priză120 V, 60 Hz, pentru 
conectarea alimentatorul. Asigurați-vă că prizaelectrică 
şi alimentator sunt în interiorul încăperii, protejate împotriva 
condițiilor  atmosferice.

• Dacă instalați dispozitivul afară, trebuie să luați măsurile 
necesare pentru a vă asigura că filtrul, instalației sanitară, 
cablaj etc. sunt protejate de calamități, împurităţi vandalism, 
etc., ca și în cazul montajului în interioare

• Nu expuneți filtrul la luminasoarelui. Căldura poate înmuia 
și distorsiona piesele din plastic.

SCULE, ŢEVI, FITINGURI ȘI ALTE MATERIALE 
NECESARE
• Fitingurile din plastic de admisie și evacuare atașate 

la filtru permit ca apa să curgă ca printr-o teava1”. 
Pentru a menține debitul complet prin supapă, 
se recomandă utilizarea ţevilor de1” spre și de la fitingurile 
filtrului. Nu utilizați țevi mai mici decât 3/4”.

• Utilizați țevi și fitinguri din cupru, alamă sau plastic PEX.
• Montați întotdeauna supapa de ocolire sau 3 supape 

de închidere furnizate. supapele de ocolire permit la nevoie 
închiderea apei spre filtru în caz de reparații, dar apa 
ajunge în continuare la ţevile din casă.

• Furtunul de evacuare trebuie să aibă cel puțin 5/8 ”diametru 
interior și racord pentru furtun de gradină la un capăt. 
Consultați pasul 5 de la pagina 8.

 Dacă este necesară o supapă de scurgere rigidă 
în conformitate cu reglementările, puteți cumpăra piesele 
necesare (vezi pagina 6) pentru a conecta conducta 
de cupru la scurgere cu diametrul de minimum 5/8.”

PLANIFICAŢI MONTAJUL FILTRULUI
Mai întâi, decideți cum dirijaţi țevile de admisie și de evacuare. 
Uitați-vă la conductele principale de apă în locul în care 
conectați filtrul. Aceste conducte sunt din cupru sudat, din 
plastic lipit sau din alamă filetată / galvanizate? Care este 
dimensiunea țevii?
Acum, uitați-vă la imagina unei instalații tipice 6. 
Folosiți-o ca indicaţie când planificați o anumită instalare. 
Asigurați-vă că direcționați apa  de alimentare nefiltrată 
în orificiul fitingului de admisie al supapei filtrului. Orificiile  
supapelor sunt indicate ca IN (intrare) și OUT (ieșire).

FIG. 2
NOTĂ: Nu toate dispozitivele sunt necesare într-o instalaţie tipică de alimentare 

cu apă Imagina prezintă ordinea de montaj relativ corectă
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.
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WYPEŁNIANIE MEDIAMI
Fabrycznie nowe urządzenia nie mają mediów innych niż 
żwir kwarcowy na dole zbiornika. Przed podłączeniem filtra 
należy załadować piasek filtrujący i minerały (ilości podano 
w tabeli 3):
1. Przenieś filtr w miejsce instalacji i ustaw go na płaskiej, 

wypoziomowanej powierzchni.
2. Zdejmij górną pokrywę urządzenia i odłącz przewody 

miedzy zaworem a płytą układu sterowania (PWA).
3. Zdejmij klamry i zaciski mocujące z szyjki zbiornika

i ostrożnie wyciągnij zawór ze zbiornika.
4. Sprawdź wysokość rury pionowej, jak pokazano na 

rysunku 3. Jeśli rura znajduje się 1/2” powyżej górnego 
rozdzielacza, upewnij się, że dolny rozdzielacz znajduje 
się poniżej żwiru na spodzie zbiornika. Może być

konieczne położenie filtra na boku, aby przemieścić żwir 
na jedną stronę, przytrzymaj dolny rozdzielacz na środku 
zbiornika na dole i postaw z powrotem urządzenie.
Wypoziomuj żwir po sprawdzeniu.

5. Po potwierdzeniu wysokości rury pionowej zdejmij 
górny rozdzielacz z szyjki zbiornika, pozostawiając 
dolny rozdzielacz (w tym rurę pionową) na miejscu, 
wyśrodkowany w zbiorniku.

6. Osłoń górny koniec rury pionowej czystą szmatką, 
aby zabezpieczyć przed medium (patrz rys. 4).

7. Korzystając z większego lejka dodaj zalecane ilości 
piasku filtrującego i minerału w takiej kolejności (patrz 
str. 3). Użyj nieco wody, aby przyspieszyć przepływ 
przez lejek (może być konieczne odsączenie wody
z dna rozdzielacza, jeśli zbiornik napełni się wodą).

8. Spłucz otwór zbiornika wodą, aby usunąć cząsteczki 
mediów z górnej części zbiornika. Odsłoń dolną 
podstawę rozdzielacza.

9. Wypełnij zbiornik wodą, aż do samej góry.
WAŻNE: Pamiętaj, aby napełnić wodą. Eliminuje to 

powietrze, nawadnia media i zapobiega 
nadmiernemu ciśnieniu powietrza podczas 
napełniania filtra.

10. Zamontuj uszczelki o-ring i górny rozdzielacz 
dokładnie, jak pokazano na rysunku 5.  Umieść mały o-
ring w górnej części rury pionowej, jak pokazano na 
rysunku 3. Jeśli uszczelki o-ring wymagają 
smarowania, użyj wysokiej jakości smaru silikonowego.

11. Opuść zespół zaworu na zbiornik, centrując nad rurą 
pionową. Dociśnij do dołu na o-ring i zainstaluj klamry, 
zabezpieczając zaciskami mocującymi.

12. Ponownie podłącz przewody pomiędzy zaworem i 
płytą układu sterowania (PWA).

13. Sprawdź, czy zatyczka spustowa (patrz klucz nr 59 na 
str. 38, 40) jest odpowiednio dobrana do używanych 
mediów. W razie potrzeby zainstaluj inną zatyczkę.

WYPEŁNIANIE MEDIAMI

UMPLERE CU MEDII
Dispozitivele noi nu au alte medii decât pietriș de cuarţ 
în partea inferioară a rezervorului. Înainte de conectarea 
filtrului, trebuie să încărcați nisipul și mineralele (cantităţiile 
sunt indicated în tabelul 3):
1. Aduceţi filtrul în locul de instalare și puneţi-l pe o suprafață 

plană,şi nivelată.
2. Scoateți capacul superior al dispozitivului  și deconectați 

legătura dintre supapă şi placa sistemului de control (PWA).
3. Scoateți clemele de prindere de pe gâtul rezervorului 

și scoateți cu grijă supapa din rezervor.
4. Verificați înălțimea țevii verticale, așa cum se arată 

în desenul 3. Dacă ţeavă se află cu 1/2” deasupra 
distribuitorului superior, asigurați-vă că distribuitorul inferior 
este situat sub pietriș în partea de jos a rezervorului. Poate 
fi necesară schimbarea poziției  filtrului pe lateral pentru 
a muta pietrișul într-o parte, țineți distribuitorul în mijlocul 
rezervorului în partea de jos și ridicaţi dispozitivul la loc. 
Nivelaţi pietrișul după verificarea.

5. După confirmarea înălțimii țevii verticale, scoateți  
distribuitorul superior de la gâtul rezervorului, lăsând 
distribuitorul inferior (inclusiv conducta verticală) în poziție, 
centrat în rezervor.

6. Acoperiți capătul superior al țevii verticale cu o cârpă curată 
pentru a-l proteja de mediu (vezi des. 4).

7. Folosind pâlnia mai mare, adăugați cantitatea recomandată 
a nisipului și a mineralelor de filtrare  în această ordine 
(vezi pag. 3). Folosiţi puțină apă pentru a accelera debitul 
prin pâlnia (este posibil să fie necesară scurgerea apei din 
partea de jos a distribuitorului  dacă rezervorul este umplut 
cu apă).

8. Clătiți deschiderea rezervorului cu apă pentru a scoate 
particulele din partea superioară a rezervorului. Dezveliţi 
suportul de jos .al distribuitorului

9. Umpleți rezervorul cu apă până sus.
IMPORTANT: Nu uitaţi să umpleți cu apă. Aceasta elimină 

aerul, hidratează mediul și previne presiunea 
aerului excesivă în timpul umplerii filtrului.

10. Montați garniturile de tip o-ring și distribuitorul superior, 
exact așa cum arată desenul 5. Așezați o-ringul mic 
în partea superioară a țevii verticale, exact așa cum arată 
desenul 3. Dacă garniturile de tip o-ring necesită lubrifiere, 
utilizați un lubrifiant siliconic de înaltă calitate.

11. Coborâți ansamblul supapei în rezervor, centrat 
pe conducta verticală. Apăsați în jos peste o-ring și instalați 
bride, fixându-le cu cleme de prindere.

12. Conectaț la loc legături dintre supapăşi placă al sistemului 
de control  (PWA).

13. Asigurați-vă că buşonul de golire (vezi cheie nr 59 la pagina 
38, 40) este corespunzător aleasă. Dacă este necesar, 
instalați alt .buşon..

NOTĂ: Înălțimea rezervorului poate varia ușor în cadrul 
toleranțelor de producție. Pentru a vă asigura că ţeavă verticală 
a distribuitorului inferior este suficient îndepărtată de la orificiul 
intern al supapei, verificați lungimea corectă așa cum este 
indicat mai sus. Dacă este necesar, tăiați țeavă verticală pentru 
a potrivi lungimea. Îndepărtați denivelările și marginile ascuțite.

FIG. 3

FIG. 4

FIG. 5
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.
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INSTALACJA Z ZAWOREM OBEJŚCIOWYM ECOWATER 

woda 
filtrowana

woda 
niefiltrow

ana

gniazdko 120V,
60 Hz

Niefiltrowana 
woda do zewn. 
kurków

INSTALACJA Z OBEJŚCIEM 3-ZAWOROWYM

Dla DOSTAWY filtrowanej:
-Otwórz zawór wlotowy

Adaptor 1” (2) nie 
dołączony

i wylotowy

Dla OBEJŚCIA niefiltr.: WYLOT

OBEJŚCIE

Rura miedziana 1” 

(2)* O-Ring (2)*

#7214383

-zamknij zawór wlotowy i 
wylotowy

-otwórz zawór obejściowy

WLOT

zawór

zawór 
obejściowy

zacisk 
(2)*

* W zestawie z filtrem – rura i 
złączki dostarczane przez 
instalatora.

Zacisk (2)*

Adaptor 1” 
(2) nie 
dołączony

WLOT Rurka miedziana 1” 

(2)* O-Ring (2)*

zawór

RYS. 6 WLOT RYS. 7

Rurka 
miedziana 
5/8” I.D.
(minimum) 

Złączka
Zacisk

Wciśnij w celu 
obejścia

PODŁĄCZANIE SZTYWNEJ RURY DO ZAWORU SPUSTOWEGO
Aby przymocować rurkę miedzianą do filtra, w lokalnym sklepie należy kupić złączkę 
zaciskową do węża ogrodowego minimum 5/8” I.D. i niezbędne rurki.

Adaptor do węża ogrodowego 
opression

Wyjmij w celu 
przepływu wody 

filtrowanej

Złączka 
spustu

Wąż 
zawor
u
spust
oweg
o

Do odpływu, studzienki, 
wanny itp.

Wąż zaworu 
spustowego

RURA 
PIONO
WA

MINIĘCIE
Zastosuj jeśli woda wpływa z lewej.
Obejmuje pojed. lub potrójny zawór

WODA 
NIEFILTROW
ANA

WODA 
FILTRO
WANA

Z WYLOTU               DO WLOTU
FILTRA FILTRA

Przymo
cuj rurę

Luka 
powietrz
na1-1/2” 

Luka 
powietrzn
a1-1/2” Studzienka Luka 

powietrzna1-1/2” 

Odpływ w 
podłodze

WANNA

Luka powietrzna1-1/2” RYS. 
8

GŁÓWNA RURA WODNA

GŁÓWNA RURA WODNA

ILUSTRACJE TYPOWEJ INSTALACJI

INSTALALAŢIE CU SUBAPĂ DE OCOLIRE ECOWATER

apă 
filtrată

apă nefiltrată

CONDUCTĂ PRINICIPALĂ DE APĂ

priză 120V, 
60 Hz

Apă nefiltrată la 
robinete exterioare

Adaptpor1” (2) nu este 
ataşat

Ţeavă de cupru1”

(2)* O-Ring (2)*

#7214383 
supapă de 
ocolire

clemă (2)*

supapă 
INTRARE

*În set cu filtru – ţeava şi fitinguri 
furnizate de instalator

supapă 
INTRARE

(2)* O-Ring (2)*

Ţeavă de cupru1”

clemă (2)*

Adaptor 1” (2) 
nu este ataşat 

CONDUCTĂ PRINICIPALĂDE APĂ

OCOLIRE

INSTALAŢIA DE OCOLIRE CU 3 SUPAPE

IEŞIRE
INTRARE

OCOLIRE

Pentru LIVRARE filtrată:
-Deschideți supapa de intrare
și ieșire
Pentru OCOLIRE nefiltr.:
-inchide supapă de intrare 
de ieşire
-deschideţi supapă  de ocolire

Aplicați dacă apa vine din stânga.
Include o supapă simplă sau triplă

APĂ FILTRATĂAPĂ NEFILTRATĂ

ÎN INTRAREA 
FILTRULUI

LA IEŞIREA 
FILTRULUIl

FIG. 6 FIG. 7

FIG. 8

Conector 
golire

furtun 
supapă

Scoateţi pentru 
trecerea apei filtrate

Apăsați 
pentru ocolire 

Furtun 
supapă de 

golire

Fixaţi 
conducta

Scurgere în 
pardoseală

Gol de aer 
1-1/2’’

Scurgere, puţ de canalizare,
cadă,.etc

Ţeava 
de cupru 5/8” 
ID minim

Clemă
Fiting

Adaptor pentru furtun 
de grădină

Gol de aer 1-1/2”

CADA

SUMP

ŢEAVĂ
VERTICALĂ

Gol de aer 1-1/2”

Golde aer 1-1/2

CONECTAREA TUBULUI RIGID LA SUPAPĂ DE GOLIRE
Pentru a ataşa țeava de cupru la filtru,  într-un magazin local cumpăraţi 

îmbinarea de strângere pentru  furtun de grădină de minimum 5/8” I.D. ş ţevile 
necesare
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.
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1. ZAMKNIĘCIE DOPŁYWU WODY
a. Zamknij główny zawór dopływu wody w pobliżu 

pompy studniowej lub wodomierza.

b. Wyłącz zasilanie elektryczne lub paliwo do 
podgrzewacza wody.

c. Otwórz dolny i górny kurek, aby spuścić całą wodę z 
rur w domu.

2. INSTALACJA ZAWORU OBEJŚCIOWEGO 
I/LUB PLASTIKOWEGO ADAPTORA / RURKI 
MIEDZIANEJ:

a. W przypadku montowania pojedynczego zaworu 
obejściowego wciśnij zawór obejściowy z 
nasmarowanymi uszczelkami o-ring do otworów 
wlotowych i wylotowych zaworu (patrz rysunki 6 i 9).

- LUB -
b. W przypadku montowania systemu obejściowego 3-

zaworowego, wsuń adapter z tworzywa sztucznego i 
miedzianą rurkę z nasmarowanymi uszczelkami o-ring 
na odpowiednie otwory wlotowe i wylotowe zaworu 
(patrz rysunki 7 i 9).

c. Upewnij się, że turbina i wspornik są na swoim miejscu w 
otworze zaworu, jak pokazano na rysunku 10.

d. Załóż dwa duże plastikowe zatrzaski na otwory wlotowe i 
wylotowe, od góry do dołu (patrz rysunek 11). Upewnij 
się, że zatrzasnęły się na swoim miejscu. Pociągnij za 
zawór obejściowy, miedzianą rurkę lub adapter z 
tworzywa sztucznego, aby upewnić się, że są one dobrze 
zabezpieczone.

3. WYKONAJ INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ DO 
FILTRA I Z NIEGO

Na podstawie “Schematu typowej instalacji” na str. 6,
zastosuj się do wszystkich poniższych uwag podczas 
podłączania rur wlotowych i wylotowych:

 Upewnij się, że wpływająca, niefiltrowana woda jest 
kierowana do OTWORU WLOTOWEGO zaworu.

 Zainstaluj zawór(y) obejściowy(e).
 W przypadku instalacji z miedzi lutowanej, całość 

lutowania należy wykonać przed podłączeniem rur
Złączek filtra. Ciepło palnika spowoduje uszkodzenie 
elementów z tworzyw sztucznych.

 Stosować pastę uszczelniającą na wszystkich 
zewnętrznych gwintach.

 Wkręcając gwintowane złącza rur do plastikowych 
złączek, uważaj, aby nie przekręcić nadmiernie.

 Podeprzeć instalację dopływową i wylotową (stosować 
wieszaki do rur), aby odciążyć złączki zaworu.

1. INCHIDERE ALIMENTARE APĂ
a. Închideți supapa principală de alimentare cu apăa pompe 

din apropierea fântânei sau contorului de apă. 
b. Opriți alimentarea cu energie electrică sau cu combustibil 

la încălzitorulde apă
c. Deschideți robinetul superior și inferior pentru a se scurge 

toată apaîn conducteledin toată casă

2. INSTALAREA SUPAPEI DE OCOLIRE ŞI /
SAU A ADAPTORULUI DE PLASTIC/ŢEVII 
DE CUPRU.

a. La montarea supapei de ocolire apăsaţi supapă de ocolire 
cu garniturile de tip o-ring unse în orificiile de intrare și 
ieşire ale supapei (vezi fig. 6 şi 9).

- SAU -
b. Când montaţi un sistem de ocolire cu 3 supape, introduceți 

adaptorul din plastic și  ţeava de cupru cu garniturile de tip 
o-ring unse peste orificiile de intrare și ieşire ale supapei 
(vezi fig.7 şi 9).

c. Asigurați-vă că turbina și suportul sunt în poziție corectă 
în orificiul supapei așa cum se arată în figura 10.

d. Puneţi două închizătoare de plastic peste orificiile de intrare 
și ieşire, de sus în jos (vezi desenul 11). Asigurați-vă că 
s-au închis în poziție corectă. Trageți de supapa de ocolire, 
ţeavă de cupru sau adaptorul de plastic pentru a vă asigura 
că sunt  bine protejate.

3. EXECUTAŢI DE ALIMENTARE CU APĂ LA 
FILTRU ŞI DE LA EL

Pe baza „Schemei unei instalații tipice,“ la pag. 6, urmați toate 
notele de mai jos la conectarea conductelor de intrare și ieșire:
• Asigurați-vă că apa care intră, apă nefiltrată este dirijată 

spre ORIFICIU DE IRŞIRE .ale supapei.
• Instalaţi supapa(e)de ocolire
• În cazul instalațiilor de cupru lipite, întreaga lipire trebuie 

efectuată înainte de a conecta țevile cu fitingurile filtrului. 
Căldura arzătorului va produce deteriorarea elementelor 
dinplastic

• Aplicaţi pasta de etanşare pe toate filete exterioare.
• Când înșurubați îmbinările filetate ale țevilor în fitinguri din 

plastic, aveți grijă să nu răsuciți excesiv.
• Sprijiniţi instalaţile de admisie și evacuare (utilizați umerase 

pentru conducte) pentru a detensionafitingurilesupapei.

Clemă  (2)

Evacuare 

Turbină

Ţeavă de cupru 1” 
(instalaţi la supapa 
de filtru sau la supapa 
de ocolire)

Suport 
turbină

Intrare

Clemă  (2)

Suport  
turbină

Evacuare supapă

Turbina

O-ring Clemă Supapa de ocolire, 
țeavă din cupru sau 
adaptor din plastic

Secțiune a orificiului 
de intrare sau ieșire a 

supapei

Așezați clemele între inelele cu 
diametrul mai mare

ADMISIE EVACUARE

Rotiți supapa de ocolire 
în jos în cazul în care 
instalația este montată 
la nivelul podelei.

FIG. 9

FIG. 10

FIG. 11

FIG. 12
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

4. LEGĂTURA LA PĂMÂNT A ŢEVII DE APĂ 
RECE

Conducta de apă rece (numai din metal) este adesea folosită 
ca legătura la pământ pentru instalația electrică a casei. 
Instalaţie de ocolire cu 3 supape, prezentată în figura 7, 
va menține continuitatea legăturii la pământ. În cazul în care 
folosiţi ocolire din plastic, continuitatea este întreruptă. Pentru 
a restabili  legătura la pământ, urmați pașii 4a sau 4b de mai 
jos.
a. Folosiţi clemă EcoWater (nu este ataşată), pentru a face 

un jumper pe conductele de intrare și de ieșire (vezi 
Figura 13).

b. Montați firul de cupru nr. 4 prin secțiunea îndepărtată 
a conductei principale de apă, strângeţi tare la ambele 
capete - componentele nu sunt incluseîn kit

5. FIXAREA FURTUNULUI  DE GOLIRE
a. Fixaţi o secțiune a furtunului de grădină cu diametru interior 

de 5/8” la fitingul supapei de golire (vezi fig. 8 pe pag. 6).
b. Așezați celălalt capăt al furtunului la punctul de scurgere 

corespunzător (scurgere în podea, puţ de canalizare, 
cadă de baie etc.). Verificați și respectați reglementările 
locale. Vezi fig. 8 la pagina 6, dacă reglementările solicită 
evacuarea printr-o conductă rigidă.

IMPORTANT: Folosiţi un furtun de înaltă calitate, cu pereți 
groși, care nu se îndoaie  sau curbează ușor. 
Filtrul nu va fi corect spălat dacă apa nu poate 
fi scursă  prin acest furtun în timpul regenerării.

c. Legaţi/ fixați furtunul  în locul potrivit la evacuare Presiunea 
apei poate cauza mişcare violentă a furtunul  în timpul 
spălării retrograde în ciclul de regenerare. Asigurați 
de asemenea, fanta de aer de cel puțin 1-1 / 2 „ între 
capătul furtunului și punctul de evcuare. Fanta de aer 
previne intrarea apei uzate   în filtru la  retragerea apei 
din canalizare.

d. Dacă este necesar să ridicați furtunul  pentru a ajunge 
la punctul de evacuare, nu îl ridicați mai sus de 240 cm 
deasupra podelei. Ridicarea furtunului poate provoca 
o contrapresiune care poate reduce scurgerea 
și nu va permite curățarea corespunzătoare a stratului 
filtrant mineral.

6. SPALAREA CONDUCTELOR ŞI VERIFICAREA 
ETANŞIETĂŢII

NOTĂ:  PPentru a evita deteriorarea pieselor interioare 
ale filtrului cauzate de presiunea apei sau 
a aerului, urmați exact pașii demai jos așa cum 
au fostenumerate:

a. Deschideți complet două robinete de apă filtrată, unul 
pentru apă rece, unul pentru apă caldă, în apropierea 
filtrului.

b. Setați supapa(e) de ocolire în poziția de “ocolire”. În supapa 
simplă, deplasați arborele spre interior spre BYPASS 
(vezi fig. 8 la pagina 6). În sistemul cu 3 supape, închideți 
supapele de intrare și de ieşire și deschideți supapa 
de ocolire (vezi fig. 7 pe pag. 6).

c. Deschideți complet supapa principală de închidere 
a conductă de apă Observați fluxul constant din 
ambele robinete

d. Închideţi ambele robinete.
e. Verificați etanșietatea sistemului de apă executat 

și îndepărtați imediat orice scurgeri. Urmați notele 
anterioarede avertizare.

f. Porniți gazul sau energia electrică a încălzitorului de apă. 
Dacă este necesar, aprindeți flacăra pilot

7. CONECTAŢI ALIMENTAREA:ELECTRICĂ:
Controlerul de filtru funcționează cu sursa de alimentare DE 
24V DC. Adaptorul furnizat transformă alimentare de 120V 
AC în 24V DC. Conectați adaptorul la o priză electrică 120V, 
60 Hz.
Asigurați-vă că priza este întotdeauna „sub tensiune” și nu 
poate fi oprită accidental.

8. PROGRAMAREA CONTROLERULUI
Consultați paginile 10-12 pentru instrucțiuni privind 
programarea controlerului electronic.

9. PROCEDURA DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE
a. Asigurați-vă că supapa filtrului principal se află în poziția 

„service”. („S” pe camă)
b. Poziționați supapa de ocolire în poziția „service”, EXACT, 

după cum urmează :
• Supapă de ocolire simplă:  ÎNCET scoateţi tija 

de supapă  afară în poziţia „service, oprindu-se de mai 
multe ori astfel încât filtrul să-şi poată lua presiuneaîncet

• Ocolire cu 3-supape: închideți complet supapa 
de ocolire și deschideți supapa de ieşire. ÎNCET 
deschideţi supapa de intrare, oprindu-se de mai multe 
ori astfel încât filtrul să-şi poată lua presiunea încet.

c. Verificați etanșietatea tuturor conexiunilor.
d. Porniţi generarea: Pe ecranul de așteptare apăsaţi  tasta 

SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa Meniul principal. Asigurați-
vă că este evidențiată Recharge, apoi apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

. Apăsaţi DOWN () pentru a defila la Recharge 
now, apăsaţi de două ori SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

. Ar trebui să auziți 
funcționarea motorului când filtrul începe regenerarea. 
Verificați dacă supapa trece la „spălare retrogradă“ (BW).

e. Lăsaţi dispozitivul să efectueze spălare în contracurent 
completă și spălare rapidă (durează aproximativ 30 de 
minute). Când încărcarea este finalizată, supapa filtrului 
revine automat în modul „operațional”. Punerea în funcțiune 
este finalizată.

FIG. 13

Colier de 
împământare

Ţevi de admisie/
evacuare
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.

SPIS TREŚCI/
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FILTRY OSADOWE
Filtr osadowy usuwa piasek, glinę, muł lub drobne 
substancje organiczne z wody. Osad w wodzie można 
zobaczyć, trzymając próbkę w przejrzystym naczyniu 
szklanym pod światło. Cząstki są zawieszone w 
wodzie lub osadzone na dnie.

Minerały te służą nieskończenie długo, jeśli są 
odpowiednio utrzymane.

NEUTRALIZATORY KWASU
Kwaśna woda (6,0 do 6,8 pH) jest korygowana filtrem 
neutralizującym kwas. Kwaśna woda, choć czasami 
przezroczysta, skraca żywotność rur z żelaza, a także 
powoduje korozję miedzianych lub mosiężnych rur i 
kształtek. Powoduje zielone lub niebieskie plamy na 
instalacjach i po czasie może wytrawić emalię.

FILTRY NIEPRZYJEMNEGO ZAPACHU I 
SMAKU
Filtr smaku i zapachu usuwa większość smaków, 
zapachów i niektóre organiczne barwy. 
Nieprzyjemne smaki i zapachy są spowodowane 
różnymi przyczynami (chlor, ropa naftowa, garbniki 
itp.). Węgiel aktywny w filtrze ma dużą zdolność 
pochłaniania tych zanieczyszczeń.
Złoże węgla aktywnego wystarcza zwykle na około 1 
rok. Jednakże okres ten może ulec skróceniu w 
przypadku dużego zużycia wody lub intensywnych 
zapachów lub smaków wody. Węgiel aktywowany nie 
podlega regeneracji i po zużyciu należy go wymienić.

ECOWATER
S   Y   S   T   E   M   S Dezynfekcja modelu Iron 700

ECOWATER
S   Y   S   T   E   M   S Opis działania

INFORMACJE OGÓLNE

Apa acidă, care curge prin strat filtrant mineral al filtrului, 
dizolvă unele minerale. Aceasta ridică pH-ul de peste 6,8 
pentru a neutraliza acidul. Pe măsură ce mineralul se dizolvă, 
filtrul trebuie reumplut. Timpul dintre completări depinde 
de gradul de aciditate și de cantitatea de apă utilizată. 
Durata medie de viață a stratului filtrant este de aproximativ 
1 an.

FILTRE DE GUST ŞI MIROS NEPLĂCUT
Filtrul de gust și miros elimină cele mai multe arome, 
mirosuri și unele culori organice.
Gusturile și mirosurile neplăcute sunt datorate diferitelor 
cauze (clor, petrol, tanante, etc.). Cărbunele activ din filtru 
are capacitatea mare de a absorbi acești poluanți.
Patul de cărbune activ de obicei ajunge pentru aproximativ 
1 an. Cu toate că, acestea perioadă poate fi redusă în cazul 
consumului mare de apă sau a aromelor sau gusturuilor 
intense ale apei. Cărbunele activ nu se supune regenerării 
și trebuie înlocuit după uzare.

FILTRE DE SEDIMENTE
Filtrul de sedimente îndepărtează din apă nisip, argilă, nămol 
sau substanţe organice fine. Sedimentele din apăle le puteți 
vedea păstrând mostră într-un vas de sticlă transparentă sub 
lumină. Particulele sunt suspendate în apă sau depozitate 
pe fund.
Mineralele din filtru filtrează mecanic particulele de sedimente 
atunci când apa trece prin stratul filtrant. 
Aceste minerale servesc pe termen nelimitat, dacă sunt 
întreținute în mod corespunzător.

NEUTRALIZATORII DE ACID
Apa acidă (6,0 do 6,8 pH) se corectează cu un filtru 
de neutralizare a acidului. Apa acidă, deși uneori transparentă, 
scurtează durata de viață a țevilor de fier și corodează 
conductele și fitingurile de cupru sau alamă. Cauzează pete 
verzi sau albastre în înstalații și după un timp poate coroda 
emailul.

cu aerul aspirat de absorbitor. Când sistemul revine la modul 
de operare, presiunea apei va comprima aerul din rezervorul 
cu minerale și va lăsa 8-14” de aer în partea superioară 
a rezervorului.

Apă de serviciu intră în filtru și curge prin aerul capturat 
în partea superioară a rezervorului de minerale. Fierul dizolvat 
este oxidat și apoi este îndepărtat de medii în rezervor. 
În timpul regenerării, sistemul scoate mai întâipoluanții 
la scurgere și apoi golește rezervorul deapă înlocuindu-l 

apoi apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

.  Apăsaţi DOWN () pentru 
a defila la Recharge now, apăsaţi de două ori SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

  
Ar trebui să auziți funcționarea motorului când filtrul începe 
regenerarea. În timpul regenerării, particulele sunt spălate 
de pe minerale. Dezinfectantul și toate reziduurile din dispozitiv 
sunt îndepărtate la scurgere.
Filtrul revine la funcționarea normală după aprox. 30 de minute. 
După finalizarea regenerării, deschideţi complet robinetul 
de apă rece după filtru și lăsați-l să se treacă aprox. 200 ml 
de apă prin filtru. Operaţiunra dureze aprox. 20 de minute. 
Închideţi robinetul. Procesul de dezinfecție este finalizat.

*NOTĂ:  Dezinfecția este recomandată de Asociația pentru 
Calitatea Apei ( Water Quality Association).
Pentru unele furnizări de apă, se sugerează 
decontaminarea periodică.

Producătorul se străduiește că, filtrul de apă să fie curat 
și igienic.  Materialele folosite pentru construcţia filtrului 
nu infectează și nu contaminează apa furnizată și nu produc 
dezvoltarea  florei bacteriene. Cu toate acestea, în timpul 
transportului, depozitării, instalării și deservirii bacteriile pot 
intra în filtru sau în mediu. Din acest motiv, în timpul instalării 
se recomandă * efectuarea dezinfectării în modul următor.
Turnați aprox. 60 ml din următorul dezinfectant în filtru:
1. Hipoclorit de calciu, disponibil sub formă de granule sau 

tablete, sub denumirile comerciale cum ar fi Perchloron sau 
HTH.

2. Popular înălbitor de acasă 5,25%, de ex. Clorox.

NOTĂ: FILTRE CU CĂRBUNE ACTIVAT – Cărbunle activat 
absoarbe dezinfectantul, mărind ușor volumul.
Porniţi regenerarea: Pe ecranul de așteptare apăsaţi  tasta 
SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa .Meniul principal Asigurați-vă 
că este evidențiată Recharge, 

DESCRIEREA  FUNCŢIONĂRII

PROCEDURA DE DEZINFECȚIE IRON 700
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.

SPIS TREŚCI/
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA................2

STR.
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Producent dokłada starań, aby filtr wody był czysty i  
higieniczny. Materiały użyte do wykonania filtra nie zakażają 
ani nie zanieczyszczają dostarczanej wody i nie spowodują 
rozwoju bakterii. Jednak podczas transportu, 
przechowywania, instalowania i obsługi bakterie mogą 
dostać się do filtra lub mediów. Z tego powodu podczas 
instalacji zaleca się* wykonanie dezynfekcji w następujący 
sposób.
1. Zdobądź 12% roztwór nadtlenku wodoru klasy 

farmaceutycznej.  0,95 l jest wymagane dla filtra 10", 1,9
l dla filtra 12".

2. Wyjmij filtr sitkowy na wlocie powietrza zaworu 
zwrotnego na zespole dyszy i zwężki Venturiego (patrz 
rys. 14).

3. Przymocuj rurkę o śr. wew. 3/8 I.D. do króćca zaworu 
zwrotnego odsysacza (patrz rys. 15).

4. Włóż wolny koniec rurki do pojemnika z nadtlenkiem 
wodoru.

5. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 
naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Filtr będzie płukany wstecznie 
przez 15-17 minut, a następnie automatycznie przesuwa 
się do pozycji "zasysania". Pobierze on nadtlenek 
wodoru i przekaże go przez media zeolitowe, czyszcząc i 
odkażając media.

6. Po pobraniu do filtra nadtlenku wodoru, pozwól, aby filtr 
zasysał powietrze przez pozostały czas cyklu
“zasysania”.

7. Automatycznie po zakończeniu cyklu “zasysania” filtr 
powróci do trybu działania.

8. Usuń rurkę i ponownie zainstaluj filtr sitkowy na wlocie 
zaworu zwrotnego zasysacza.

9. Proces czyszczenia/odkażania jest zakończony.

* UWAGA: Dezynfekcja zalecana jest przez 
stowarzyszenie Water Quality Association. Przy 
niektórych dopływach wody sugeruje ono 
okresowe odkażanie.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI OXY 700+ / OXY 700

Producătorul se străduiește că, filtrul de apă să fie curat 
și igienic.  Materialele folosite pentru construcţia filtrul nu 
infectează și nu contaminează apa furnizată și nu produc 
dezvoltarea  florei bacteriene. Cu toate acestea, în timpul 
transportului, depozitării, instalării și deservirii bacteriile pot 
intra în filtru sau în mediu. Din acest motiv, în timpul instalării 
se recomandă * efectuarea dezinfectării în modul următor.
1. Faceţi rost de o soluție de peroxid de hidrogen de 12% 

de grad farmaceutic.  pentru filtru de 10” este necesar 0,95l, 
pentru filtru de12” este necesar 1,9 l .

2. Scoateți filtrul sită pe admisiea aerului supapei de retenţie 
pe ansamblul duză și tubul Venturi (vezi fig. 14).

3. Fixaţii tubul cu diametrul interior 3/8” I.D. pe ştuţul 
de racordare a supapei de reținere a aspiratorului de lichide 
(vezi fig. 15

4. Introduceți capătul liber al  conductei într-un recipient 
cu peroxid de hidrogen

5. Porniţi regenerarea: Pe ecranul de așteptare apăsaţi tasta 
SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa Meniul principal. Asigurați-
vă că este evidențiată Recharge, apoi apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

. Apăsaţi DOWN ()pentru a defila la Recharge 
now, apăsaţi de două ori SELECT
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

. Ar trebui să auziți 
funcționarea motorului când filtrul începe regenerarea. 
Filtrul va fi spălat retrograd timp de 15-17 minute și apoi 
va trece automat în poziția „aspirație”. El va lua peroxid 
de hidrogen și va trece prin medii zeolitice, curățând 
și dezinfectând mediile

6. După preluarea la filtru de peroxid de hidrogen permiteţi 
ca, filtrul să aspiră aerul pe timpul rămas al ciclului 
de „aspirație“.

7. În mod automat după terminarea ciclului de „aspirație“, 
filtrul revine la modul de funcționare.

8. Scoateți tubul și reinstalați filtrul sită pe admisie a supapei 
de reținereal absorbitorului

9. Procesul de curățare / dezinfectare a fost finalizat.

* NOTĂ:  Dezinfecția este recomandată de Asociația 
pentru Calitatea Apei ( Water Quality 
Association).. Pentru unele furnizări de apă, 
se sugerează decontaminarea periodică.

.

Ansamblu de duze 
şi tubul Venturi

Supapă de retur

Ştuţ de racordare 3/8”

Scoateți sita de admisie 
a aerulu

Ansamblu de duze 
şi  tubul Venturi

Supapă de retur

Ştuţ de racordare 3/8”

Conectaţi tubul de 3/8” la 
ştuţul de racordare

celălalt capăt al tubului puneţi-l  
într-o soluție de peroxid de 
hidrogen

FIG. 14

FIG. 15
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.
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KONFIGUROWANIE

KONFIGUROVANIE

Când conectați  prima dată filtrul EcoWater Systems la sursa 
de alimentare se va auzi un semnal sonor, iar pe ecran 
se va afișa pentru scurt timp logo-ul și informație despre model 
Apoi, o serie de ecrane „creator” vă solicită să introduceți 
informații operaționale de bază:

Opțiune cu tasta WPS
4. Cu  tasta SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

 selectaţi Pushbutton (WPS). 
Afişaj filtrului va arăta“Push wireless router button” 
(Apăsaţi tasta routerului).

1. LIMBA  Dacă există deja un punct lângă limba dorită 
(fig. 17), treceți la Pasul 2. În caz contrar, apăsați tasta 
JOS () sau SUS () pentru a defila la limba dorită, apoi 
apăsați tasta SELECT  
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a selecta.limba.
2. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a trece  la următorul ecran  
de creator.

NOTĂ: Configurația rețelei fără fir poate fi efectuată, 
de asemenea, după finalizarea întregii configurații 
(pașii 16-28). Din meniul principal, derulați în jos 
la meniul Advanced settings (setări avansate) 
și selectați Wireless setup (Setări fără fir).

3.  SETĂRI FĂRĂ FIR Alegeți cum să conectați filtrul 
la rețeaua de domiciliu fără fir:

Browser:  vă puteți conecta folosind browserul pe laptop, 
tabletă sau telefonul dvs. Mergeți la pasul 7.

SAU
Tasta:  Dacă routerul dvs.fără fir are tastă WPS (Wi-Fi 

Protected Setup) sau Push to Connect, puteți 
folosi această metodă pentru a vă conecta..  
Treceţi la pasul 4.

5. Apăsați butonul WPS sau Push to Connect de pe router  
dvs. și așteptați un minut sau două pentru a vedea dacă 
afijaşul va arăta „Connected” (Conectat) și va afișa codul. 
Dacă nu, va trebui să anulați și folosiţi browser-ul.

6. Dacă este afișat codul, salvați-l. Va fi necesar pe timpul 
înregistrării sistemului dvs. pe site-ul Eco-Water. Treceţi 
la Pasul 16 pe pagina următoare.

NOTĂ:  Dacă mesajul lângă comunicatul „Connected“ 
se va afișa „- - - -“ (liniuțe) în loc de cod, aceasta 
poate însemna că routerul dvs. nu este conectat 
la Internet.

 Verificați dacă conexiunea de Internet a routerului 
funcționează pe un laptop sau pe alt dispozitiv.

Opțiunea cu browser
7. Apăsaţi tasta (), pentru a trece la Browser

8. Apăsați de două ori SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

. Pe ecran 
se va afişa“See connection instruc- tions” 
(Consultați instrucțiunile de conectare).

continuare pe pagina următoare
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.

SPIS TREŚCI/
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA................2

STR.
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12:34 PM

KONFIGUROWANIE

continuare de la pagina anterioară 14. Dacă codul va fi afișat (acest lucru  poate dura câteva 
secunde), salvați-l Va fi necesar pe timpul înregistrării 
sistemului dvs. pe site-ul  Eco-Water.

NOTĂ:  Dacă mesajul lângă comunicatul „Connected“ 
se va afișa „- - - -“ (liniuțe) în loc de cod, aceasta 
poate însemna că routerul dvs. nu este conectat 
la Internet.

 Verificați dacă conexiunea de Internet a routerului 
funcționează pe un laptop sau pe alt dispozitiv.

15. Pe laptop, tableta sau telefonul reveniți la vizualizare 
a rețelei în raza de acțiune și asigurați-vă că dispozitivul 
este conectat din nou la rețeaua locală.

Finalizarea configurației filtrului
16. După conactarea la reţea Wi-Fi și salvarea codului, 

apăsați SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a trece  la următorul ecran 
de creator.

17. SISTEMUL DE MĂSURĂ  Dacă există deja un punct lângă 
sistemul dorit (fig. 26), treceți la Pasul 18. În caz contrar, 
apăsați  taste ÎN JOS () sau ÎN SUS (), ppentru a defila 
la sistemul dorit, apoi apăsați tasta SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru 
a selecta sistemul.

18. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

.

19. ORA CURENTĂ apăsați tasta ÎN JOS () sau ÎN SUS 
(), pentru a seta ora curentă (fig. 27). Țineți apăsată 
tastă pentru a muta mai rapid cifre. Asigurați-vă că setarea 
AM (amiază) sau PM (după-amiaza) este corectă. Dacă 
în Pasul 17 sistemul a fost setat la metric, ceasul  va fi în 
format din 24 de ore.

20. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

.

21. .INTERVALUL MAX. ÎNTRE REGENERĂRI Apăsaţi tasta 
ÎN SUS() sau ÎN JOS (), pentru a seta numărul de zile 
între regenerările automate(fig. 28) Puteți seta între 1 și 99 
de zile.

continuare pe pagina următoare

9. Pe un laptop, tabletă 
sau telefon, activați 
vizualizarea rețelelor 
fără fir aflate în raza 
de acțiune. Ex. pe 
laptop, localizați și faceți 
clic pe pictograma de 
conectare fără fir din 
colțul din dreapta jos 
al ecranului. În telefon, 
accesați „Setări” 
și căutați“Wi-Fi”.

10. Ar trebui să vedeți 
o rețea numită “H2O-
” cu 12 caractere 
Selectați această rețea 
pentru a conecta la ea 
dispozitivul.

11. Când dispozitivul indică că este conectat la rețea H2O, 
treceţi  la browsere de Internet (Chrome, Firefox, Internet 
Explorer, itp.) și introduceți această adresăURL:

192.168.0.1
faceți clic pe Următorul și pe Enter.

12. Când apare ecranul similar celui prezentat mai sus, 
selectați rețeaua wireless de domiciliu și introduceți 
parola corectă

13. Afișajul trebui să arate „Connected” (Conectat) și va afișa 
codul.

FIG. 23

FIG. 24

FIG. 25

FIG. 26

FIG. 27

FIG. 28

Unități de sistem

Engleză

Metric

Ora curentă

Intervalul max. dintre 
regenerări

Configurarea reţea fără fir
Conectat!
Cheie:
abc123

Continuă

3 zile
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.

SPIS TREŚCI/
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25. W przeglądarce internetowej wprowadź URL:
http://wifi.ecowater.com

26. Jeśli jesteś sprzedawcą i masz konto, zaloguj się na 
swoje konto i przejdź do następnego kroku. Jeśli jesteś 
klientem, przejdź do instrukcji na str. 14 dotyczących 
tworzenia konta i rejestracji.

33. Na stronie głównej sprzedawcy nowy skonfigurowany
system powinien ukazać się na wykazie systemów.

UWAGA: Na stronie głównej sprzedawcy liczba 
udostępnionych systemów jest wyświetlana pod 
paskiem u góry ekranu. Możesz wyświetlać tylko 
udostępnione systemy, klikając "Shared with you" i 
ponownie wyświetl wszystkie systemy, klikając 
zakładkę "Home". Więcej informacji na temat 
udostępniania systemu znajdziesz na następnej 
stronie.

UWAGA: sprzedawca rejestrujący filtry musi 
zalogować się jako sprzedawca, nie jako klient.

KONFIGUROWANIE

continuare din pagina precedentă
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3 4 zile 3 zile 1 zi 1 zi

4 - 5 3 zile 2 zile 1 zi 1 zi
6 - 7 2 zile 1 zi 1 zi 1 zi
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+ 1 - 2 4 zile 3 zile 2 zile 1 zi

3 - 4 3 zile 2 zile 1 zi 1 zi
5 - 7 2 zile 1 zile 1 zi 1 zi

Folosiţi tabelul de mai sus pentru a determina numărul de zile 
între regenerări pe baza numărului de persoane din gospodărie 
și a conținutului de fier ppm (mg / l) în apa furnizată.

NOTĂ:  Dacă apa furnizată este foarte tulbure (nisip, 
sedimente, nămol etc.),  trebuie să fie stabilită 
regenerarea mai frecvent decât în tabel.

22. Naciśnij  SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

. Ecranul va afişa“Setup 
complete!”(Configurarea finalizată) (fig. 29).

23. Dacă doriți să daţi înapoi și să faceți modificări în acest 
moment, apăsați ÎN JOS () pentru a trece la Redo 
setup (Reîncearcă configurația), apoi apăsați de două ori 
SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

  pentru a repeta ecranelecreatorului.
24. În cazul în care sunt necesare modificări, asigurați-vă 

că la Run syste (Porneşte sistemul) este un punct (fig. 29) 
și apăsați  SELECT 

ECOWATER InstallationS   Y   S   T   E   M   S

8

a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.
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. Dispozitivul începe funcționarea 
normală, așa cum este descris la pagina 15. 

ÎNREGISTRAREA SISTEMULUI PE SITE-UL 
ECOWATER DE VÂNZĂTOR
NOTĂ:  vânzătorul înregistratorul filtrelor trebuie 

să se conecteze ca vânzător, nu ca client.

25. În browserul Web, introduceți URL:
http://wifi.ecowater.com

26. Dacă sunteți vânzător și aveți un cont, conectați-vă 
la contul dvs. și treceți la pasul următor. Dacă sunteți 
client, treceţi  la instrucțiunile de la pag. 14 privind crearea 
și înregistrarea contului.

27. După ce vă conectați la contul dvs. de dealer, faceți clic 
pe „Adăugă un nou sistem a clientului” și apoi introduceți 
codul salvat anterior. Dacă așteptați prea mult timp între 
salvarea codului și înregistrarea (o oră sau mai puțin), codul 
se poate schimba. Aceasta este o siguranță. Căutați un nou 
cod așa cum este descris în nota următoare.

NOTĂ:  Puteți găsi codul actual în sistem controlul filtrului. 
Din Meniul principal,treceţi în jos la meniul System 
information şi selectaţi Wireless information.

28. După introducerea codului pe ecran Add System (Adăugă 
sistem), faceţi clic pe “Connect” pentru a trece la ecran 
Customer Information (Informații despreclient).

29. Completați informațiile despre client (adresa, e-mail, etc.). 
Când introduceți parola, cereți-i clientului să introducă 
parola lui sau introduceţi parola lui despre care informaţi. 
Dacă doriți să partajați sistemul, partajarea trebuie 
efectuată din contul clientului (vezi „Cum se poate partajaz 
sistemul” pe pagina următoare). După introducerea 
informațiilor despre clienți, faceți clic pe tasta “Save and 
Continue” (Salveaza sicontinua).

NOTĂ:  Când introduceți adresa, selectați țara înainte 
de a încerca să selectați un stat sau o regiune.

30. Completați câmpurile de pe ecran System Settings (Setări 
sistem) şi faceţi clic pe “Save Settings” (Salvează setările).

31. Completați câmpurile de pe ecran Dealer Communication 
Preferences (Forma preferată de contact cu vânzătorul) 
şi faceţi clic pe“Save and Continue” (Salveaza  şi continua).

32. Trebuie să apară mesajul “Customer System Setup 
Complete” (Setarea sistemului  clientului este finalizată) 
împreună cu ecranul contului clientului. în acest moment, 
puteți face modificări sau adăugați un alt sistem pentru 
acest client. Dacă totul este corect, reveniți la pagina 
principală a dealerului făcând clic pe fila Home  din partea 
de sus a paginii.

33. Pe pagina de principală a vânzătorului noul sistem 
configurat ar trebui să apară pe lista sistemelor.

NOTĂ:  Pe pagina principală a vânzătorului, numărul 
de sisteme partajate este afișat sub bara din 
partea de sus a ecranului. Puteți rula numai 
sistemele partajate făcând clic pe „Shared with 
you” („Împărtășită cu dvs.”) și re-vizualizați toate 
sistemele făcând clic pe fila „Home”. Mai multe 
informații despre partajarea sistemului puteţi găsi 
pe pagina următoare.

FIG. 29

FIG. 30

Informaţii despre sistem

Informaţii despre model

Informații despre rețeaua fără fir

Consumul mediu zilnic de apă

Informații despre rețeaua fără fir
DSN: AC000W000009876

Cheie:
abc123

Porniți sistemul

Reconfigurarea

Configurarea finalizată!

http://wifi.ecowater.com
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.
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UTWORZENIE KONTA I REJESTRACJA 
SYSTEMU NA STRONIE ECOWATER JAKO 
KLIENT

1. W przeglądarce internetowej wprowadź URL:

http://wifi.ecowater.com
2. Jeśli jesteś nowym klientem, kliknij “Create Account”, aby 

przejść do ekranu tworzenia konta.

3. Wprowadź żądane informacje (e-mail, hasło, język itp.). 
Wyraź zgodę na Warunki Użytkowania I kliknij przycisk
“Create Account” (Utwórz konto), aby przejść do ekranu
Customer Information (Informacje o kliencie).

4. Wprowadź informacje o kliencie (nazwisko, adres itp.). Po 
zakończeniu wprowadzania informacji o kliencie kliknij 
przycisk “Save and Continue” (Zapisz i kontynuuj)

UWAGA: Wpisując adres, wybierz kraj przed próbą wyboru 
stanu lub regionu.

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie 
Verify e-mail (Weryfikacja e-mailowa). Wkrótce otrzymasz 
e-mail potwierdzający utworzenie konta. Otwórz tę wiadomość 
e-mail i kliknij link, który zawiera. Twoja przeglądarka zostanie 
przekierowana na ekran Verification Complete 
(Weryfikacja zakończona).

6. Po utworzeniu konta można się zalogować. Na ekranie 
weryfikacji kliknij link (lub przejdź na
http://wifi.ecowater.com).

7. Zaloguj się przy użyciu adresu e-mail i hasła podanego 
podczas tworzenia konta.

8. Po utworzeniu i zalogowaniu się na konto pojawi się 
ekran Add System (Dodaj system). Wprowadź 
wcześniej zapisany kod. Jeśli zaczekasz zbyt długo 
między zapisaniem kodu a rejestracją (godzinę lub 
mniej), kod może się zmienić. Jest to zabezpieczenie. 
Wyszukaj nowy kod, jak opisano w poniższej uwadze.

RYS. 31
UWAGA: Możesz znaleźć aktualny kod w układzie 

sterowania filtra. Z Głównego menu, przejdź w dół 
do menu System information i wybierz Wireless 
information.

9. Po wprowadzeniu kodu na ekranie Add System kliknij 
przycisk “Connect”, aby przejść do ekranu System 
Settings (Ustawienia systemu).

10. Wypełnij pola na ekranie System Settings 
(Ustawienia systemu) i kliknij “Save Settings” (Zapisz 
ustawienia)

11. Wypełnij pola na ekranie Communication Preferences
(Preferowana forma kontaktu) i kliknij “Save and Continue” 
(Zapisz i kontynuuj) 

12. Ekran powinien się zmienić, aby wyświetlić stronę 
główną systemu (Home), w tym " pulpit nawigacyjny" filtra. 
Kliknij zakładkę "Log Out" po zakończeniu.

WEJŚCIE NA KONTO KLIENTA
W dowolnym momencie po utworzeniu konta klienta i 
zarejestrowaniu go w systemie, możesz wejść na swoje 
konto, aby wyświetlić "pulpit nawigacyjny" filtra, zmienić 
ustawienia itp. W przeglądarce wpisz adres 
http://wifi.ecowater.com i zaloguj się za pomocą e-maila i
hasła, które zostały określone podczas konfigurowania konta.

UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU MIĘDZY 
SPRZEDAWCĄ A KLIENTEM

Systemy mogą być "udostępnione" między sprzedawcą a 
klientem. Jeśli system jest udostępniony, sprzedawca ma 
pełny dostęp do wyświetleń i ustawień tego systemu na 
stronie Wi-Fi. Jeśli system nie jest udostępniony, sprzedawca 
ma dostęp tylko do ekranu " Preferowana forma kontaktu ze 
sprzedawcą " dla tego systemu.
Gdy konto klienta zostało utworzone przez sprzedawcę, 
klient może udzielić dostępu sprzedawcy do swojego 
systemu. Dostęp może być udzielony tylko sprzedawcy, 
który sprzedał dany system.
Za zgodą, sprzedawca (ale tylko ten, który sprzedał dany
system) może udzielić dostępu klientowi. W tym celu 
sprzedawca musi zalogować się jako klient (a nie jako 
sprzedawca), korzystając z e-maila i hasła klienta (które 
zostały wprowadzone przy tworzeniu konta klienta).
1. Przejdź do http://wifi.ecowater.com i zaloguj się (e-

mail i hasło klienta, a nie sprzedawcy).

2. Kliknij zakładkę “Support” u góry strony głównej klienta.
3. Na ekranie Support kliknij przycisk “Grant Access” (Udziel 

dostępu).  Powinien zmienić się na “Revoke Access”
(Odwołaj dostęp).

4. System jest teraz udostępniany. Kliknij zakładkę "Log 
Out" po zakończeniu.

UWAGA: System może być udostępniony tylko z 
konta klienta, nie sprzedawcy.

UWAGA: sprzedawca rejestrujący filtry musi 
zalogować się jako sprzedawca, nie jako klient.

KONFIGUROWANIE

CREAREA UNUI CONT ȘI ÎNREGISTRAREA 
SISTEMULUI PE SITE-UL ECOWATER CA, 
CLIENT
NOTĂ:  vânzătorul care înregistrează filtre trebuie 

să se autentifică ca vânzător, nu ca client
1. În browserul Web, introduceți URL:

http://wifi.ecowater.com
2. Dacă sunteți un client nou, faceți clic pe “Create Account” 

(Crează un cont), pentru a trece la ecran de creare 
a contului.

3. Introduceți informațiile solicitate (adresa de e-mail, parola, 
limba, etc.). Acceptați Condiţii de Utilizare și faceți clic pe 
“Create Account” (Creează cont), pentru a trece la ecran  
Customer Information (Informații despre client).

4. Introdeceţi informații despre clienți (nume, adrese, etc.).  
După introducerea informațiilor despre clienți, faceți clic 
pe tasta “Save and Continue” (Salvează şi continuă).

NOTĂ: Când introduceți adresa, selectați țara înainte 
de a încerca să selectați un stat sau o regiune.

5. Urmați instrucțiunile afişate de pe ecran Verify e-mail 
(Verificare e-mail). În scurt timp  veți primi un e-mail 
care confirmă crearea contului  Deschideți acest e-mail 
şi faceți clic  pe linkul pe care îl conține. Browserul dvs. 
va fi redirecționat către ecran Verification Complete 
(Verificarea este finalizată

6. După crearea contului, vă puteți conecta. Pe ecranul 
de verificare, faceți clic pe link (sau treceţi la http://wifi.
ecowater.com).

7. Conectați-vă folosind adresa de e-mail și parola furnizată 
în timpul creării contului.

8. După crearea și conectarea la cont, va apărea un ecran 
Add System (Adăugați sistem). Introduceți codul salvat 
anterior. Dacă așteptați prea mult timp între salvarea 
codului și înregistrarea (o oră sau mai puțin), codul 
se poate schimba. Aceasta este o siguranță. Căutați un nou 
cod așa cum este descris în nota următoare.

9. După  introducerea  codului pe ecran Add System faceţi 
clic pe tasta “Connect”, pentru a trece la ecran System 
Settings (Setarile sistemului).

10. Completați câmpurile de pe ecran System Settings (Setări 
sistem) şi faceţi clic pe “Save Settings” (Salvează setările).

11. Completați câmpurile de pe ecran Communication 
Preferences (Forma preferată de contact) şi faceţi clic 
pe“Save and Continue” (Salveaza  şi continua)

12. Ecranul ar trebui să se modifice pentru a afișa pagina 
principală a sistemului (Home), inclusiv „pupitru de 
comandă” al filtrului. Faceți clic pe fila „Log Out” când 
ați terminat.

ACCESAREA CONTUL CLIENTULUI
În orice moment după crearea contului clientului și înregistrarea 
în sistem, puteți accesa contul dvs. pentru a afișa „pupitru 
de comandă” al filtrului., schimba setările , etc . În browser 
introduceți adresa http://wifi.ecowater.com și conectați prin 
e-mail și parola  care au fost specificate la configurarea 
contului.

PARTAJAREA SISTEMULUI ÎNTRE VÂNZĂTOR 
ȘI CLIENT
NOTĂ:  Sistemul poate fi partajat numai din contul 

clientului, nu vânzătorului.
Sistemele pot fi „partajate” între vânzător și client. Dacă 
sistemul este partajat, vânzătorul are acces deplin 
la vizualizarea și setarea acestui sistem pe site-ul Wi-Fi. 
Dacă sistemul nu este partajat, vânzătorul are acces numai 
la ecranul „Preferată forma de contact cu vânzătorul” pentru 
acest sistem.
Atunci când contul clientului a fost creat de către vânzător, 
clientul poate acorda vânzătorului accesul la sistemul său. 
Accesul poate fi acordat numai vânzătorului care a vândut 
un anumit sistem.
Vânzătorul cu acordul (dar numai cel care a vândut sistemul) 
poate partaja accesul la client. În acest scop, vânzătorul 
trebuie să se înregistreze ca client ( nu ca vânzător) utilizând 
e-mailul și parola clientului (care au fost introduse la crearea 
contului clientului).
1. Treceţi la http://wifi.ecowater.com şi conectați-vă (e-mail 

și parola clientului, nu a vânzătorului).
2. Faceți clic pe fila “Support” din partea de sus a paginii 

proincipale  a clientului.
3. Pe ecran Support faceți clic petasta “Grant Access” 

(Acordarea accesului). Trebui să se schimbe la “Revoke 
Access” (Revocare acces).

4. Sistemul este acum partajat Faceți clic pe fila „Log 
Out”când ați terminat..

NOTĂ:  Puteți găsi codul curent în sistemul de control 
al filtrului. Din Meniul principal, petreceţi  în jos 
la meniu System information şi selectaţi 
Wireless information.

FIG. 31

Informaţii despre sistem
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.
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ECOWATER Filter OperationS   Y   S   T   E   M   S

-

OBSŁUGA FILTRA

FUNCȚIONAREA NORMALĂ ECRANE STARE 
FILTRU
În timpul funcționării normale, afișajul filtrului EcoWater 
Systems arată până la 4 ecrane ale statusului. Pe pagina 
20 este explicat modul în care se pot activa sau dezactiva 
ecranele.

Fiecare este afișat timp de 6 secunde, pe rând (vezi fig. 32).

Pe ecranul “Wireless status” marcajele indică următoarele: 

P WiFi –  filtrul este conectat la router Wi-Fi.

P Internet –  filtrul este conectat la router Wi-Fi, care este 
conectat la Internet.

ALTE COMUNICATE, ALERTE ȘI MEMENTOURI
Ecranele de stare a filtrelor descrise în secțiunea anterioară  
nu vor fi afișate într-o secvență continuă când este afișată una 
dintre următoarele poziţii:
	Recharge status (stare de regenerare - afișată în 

timpul regenerării, arată poziția supapei și timpul rămas)
	Recharge status: Off - no automatic recharges în 

loc de ecrane în secvența în mod continuu indică faptul 
că regenerările automate sunt oprite (vezi pag. 18).

	Current time - în loc de ecranele de stare indică faptul 
că ora setată a fost pierdută, posibil după o întrerupere 
lungă de alimentarea cu energie.  Setați ora (vezii pag. 
rmătoare).

	Service reminder – amintire de service (pag. 24)
	Error detected – detectată eroare (contactați 

vânzătorul)

AFIŞAJUL CLIPEŞTE
Afișajul filtrului va clipi când apar una sau mai multe dintre 
următoarele condiții:
	Setați ora (setată a fost pierdută)
	A trecut timpul limită pentru serviciu (reamintire 

de service)
	A apărut o eroare

Clipitul se va opri după ce apăsați orice tastă. Dar acesta va 
fi repornit la miezul nopții dacă motivul apariției acestuia nu 
a fost eliminat (de ex. ne definirea orei).

COMUNICATE LUNGI PE ECRAN
Majoritatea mesajelor de pe ecranul filtrului este suficient de 
scurtă pentru a fi afișate ca o singură linie. Mesajele mai lungi 
vor fi şterse (vezi de ex. fig. 33)și va apărea după marcare.

Apăsarea tastei ÎN DREAPTA () transferă manual la ecranul 
următor din rând. Apăsarea tastei ÎN STÂNGA () transferă 
manual la ecranul  precedent. Dacă nu este apăsat niciun 
buton timp de 30 de secunde, secvența de derulare automată 
va fi reluată.
Dacă ați selectat Recharge off (Reîncărcare oprită), așa 
cum este descris la p. 18, secvența de derulare se va opri 
pe ecranul “Recharge status” (Starea reîncărcării).
.

O secună după marcare ferestra se va mări  (fig. 34) pentru 
a afișa întregul comunicat. După 3 secunde vizualizarea 
va fi resetată (fig.33)

FIG. 32

FIG. 33

FIG. 34
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.

SPIS TREŚCI/
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA................2
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MENIUL PRINCIPAL SETAREA OREI CURENTE
Când controlul electronic al filtrului este pornit pentru prima 
dată, ecranul „creatorului” vă va solicita să setați ora curentă 
(vezi pagina 12 Pentru a schimba ora la o dată ulterioară, 
de ex. după o pauză lungă în alimentarea cu energie:

1. Din orice ecran de defilare a statului, apăsați SELECT 
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8

a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

 
apentru a afișa Menul principal.

2. Apăsaţi ÎN JOS  (), pentru a defila opțiunile meniului 
la Basic settings (setări de bază) (fig. 36).În timpul funcționări normale (schimbarea ecranelor de stare), 

apăsaţi tasta SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul principal. 
(fig. 35). Acest meniu și ecranele auxiliare sunt utilizate pentru 
a controla aceste operațiuni:
 Regenerarea (pag. 18)
 Setări de bază
 Ora curentă (vezi coloana de alături)
 Max. intervalul dintre regenerări (pag. 19)
 Timp de regenerare (pag. 20)
 Ecranele derulate (pag. 20)

 Preferințele utilizatorilui
 Limba (pag. 21)
 Formatul timpului (pag. 21)
 Unități de volum (pag. 21)

 Informații despre sistem
 Informații despre model (pag. 22)
 Informații despre rețeaua fără fir (pag. 22)
 Consumul mediu zilnic de apă (pag. 22)
 Consumul de apă de astăzi (pag. 22)
 Consumul total de apă (pag. 22)
 Debitul curent de apă (pag. 22)
 Numărul zilelor de alimentare (pag. 22)
 Ultima regenerare (pag. 22)
 Total  regenerări (pag. 22)

 Setări avansate
 Timpul 
 Timpul de umplere (pag. 23)***
 Timpul de aspirație (pag. 23)***
 Timpul de spălare în contracurent (pag. 23)
 A doua spălare în contracurent (por./opr.) 

(pag. 23)***
 Timpul de spălare a doua în contracurent  

(pag. 23)***
 Timpul de spălare rapidă (pag. 23)

 Funcții speciale
 Comandă auxiliară (pag. 26)
 Volumul de produse chimice administrate** 

(pag. 26)
 Timpul de administrare a produselor 

chimice** (pag. 26)
 Reamintie de service (pag. 24)

 Soluţionarea problemelor
 Diagnosticare (pag. 27)
 Modificări de configurare (pag. 27)

 Configurarea rețelei fără fir (pag. 11-12)

**Afișată numai dacă Comandă auxiliară este setată 
să furnizeze produse chimice.
***Numai la model Iron700.

3. Apăsaţi  SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul Setări de 
bază (fig. 37).

4. Evidențiați Current time (Ora curentă.).
5. Apăsaţi  SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afişa ecranul cu ora 
curentă (fig. 38).

6. Apăsați tasta ÎN JOS () sau ÎN SUS (), pentru a seta 
ora curentă (rys. 27). Țineți apăsată tastă pentru a muta 
mai rapid cifre. Asigurați-vă că setarea AM (amiază) sau 
PM (după-amiaza) (cu excepția cazului în care ceasul a fost 
setat în format de 24 de ore).

7. SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

. Afijajul va reveni la meniul Setări de bază 
(fig. 37).

8. Apăsați de două ori ÎN STÂNGA (), pentru a reveni 
la ecranele defilate a statusului.

NOTĂ:  La sistemele conectate la Wi-Fi, ora curentă 
va fi actualizată și întreținută automat prin Wi-Fi.

FIG. 35

FIG. 36

FIG. 37

FIG. 38
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Setări de bază
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Timpul de regenerare

Ora actuală

12:34 PM
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.

SPIS TREŚCI/
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA................2

STR.
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FUNCȚIA DE BLOCARE
Este disponibilă o funcție de „blocare” pentru a împiedica 
modificarea parametrilor care afectează performanța filtrului. 
Dispozitivul este livrat din fabrică cu blocadă dezactivată. 
După programare, funcția de blocare poate fi activată pentru 
a preveni modificările parametrilor de mai jos:
 Intervalul maximl dintre  regenerări
 Timpul de umplere *
 Timpul de aspirație *
 Timpul de spălare în contracurent
 A doua spălare în contracurent (por./opr.) 
 Timpul de spălare a doua în contracurent 
 Timpul de spălare rapidă
 Comandă auxiliară
 Volumul de produse chimice administrate
 Timpul de administrare a  produselor chimice
 Reamintire de service
 Modificări de  configurare

Pentru a activa funcția de blocare:
1. Din orice ecran de defilare a statului,apăsați SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

apentru a afișa Meniul principal.
2. Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a defila opțiunile meniului 

a Advanced settings (setări avansate).
3. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul setări 
avansate

4. Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a defila opțiunile meniului 
la evidenţierea Troubleshooting (Soluţionarea problemelor).

5. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul de soluţionare 
a problemelor.

6. Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a defila opțiunile meniului 
la evidenţierea Setup changes (modificări de configurație.

7. Apăsaţ SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul modificare 
a configurației (fig. 39).

Când funcția de blocare este activată, pictograma  lacătului 
sclipitor va fi afișată pe orice ecran care ar fi folosit în mod 
normal pentru a schimba parametrul din lista de pe partea 
stângă. De exemplu, ecran Max. days between recharges 
va arata ca pe fig 42, în loc ca cele din fig. 41. 41.

Un alt indicator al blocării activate este ecranul Informații 
despre model. Acest ecran apare atunci când porniți 
alimentarea, și poate fi, de asemenea, afișat din meniul 
Informaţii despre sistem (pag. 22 Dacă funcția de blocare 
este activată, în colțul din dreapta de sus este o pictogramă 
a lacătului care nu sclipește (fig. 43).

Pentru a dezactiva funcția de blocare:
1-7. Treceţi la ecran Modificări de configurare (fig. 40) efectuați 

pașii 1-7 din stângă.
8. Apăsarea tastei ÎN DREAPTA (). Apare o pictogramă 

de lacăt sclipitor , așa cum se arată în fig. 39.
9. Apăsaţi tasta SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

.
10. Apăsați de trei ori ÎN STÂNGA (), pentru a reveni 

la ecranele defilate a statusului8. Apăsarea tastei ÎN DREAPTA (). Apare o pictogramă 
de lacăt sclipitor , așa cum se arată în fig. 40.

9. Apăsaţi tasta SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

.
10. Apăsați de trei ori ÎN STÂNGA (), pentru a reveni 

la ecranele defilate a statusului.

*Numai la model Iron 700.

FIG. 39

FIG. 40

FIG. 43

FIG. 42

FIG. 41
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Interval maxim între 
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Modificări configurare

Reconfigurare

Revenirea la setările implicite
Anulare

Modificări configurare

Reconfigurare

Revenirea la setările implicite
Anulare

Informații despre model

Model: HPF 12

Versiune: T2.0
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.

SPIS TREŚCI/
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA................2

STR.
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REGENERAREA FILTRULUI
Această funcție poate fi folosită pentru a asigura o alimentare 
cu apă filtrată în perioadele de consum extrem de ridicat de 
apă. De exemplu, dacă aveți oaspeții, puteți consuma volumul 
de apă filtrată înainte de următoarea regenerare automată. 
Inițierea regenerării manuale va restabili 100%  volumul de apă 
filtrată după regenerare

1. Din orice ecran de defilare a statuslui, apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

 pentru a afișa Meniul principal.

5. Apăsaţi tasta SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

. Dacă ați selectat Recharge 
now, afișajul va trece imediat la ecranul de stare 
de regenerare (fig. 46 Dacă ați selectat Automatic, 
Schedule sau Recharge off afișajul va reveni la meniul 
principal (fig. 44).

6. Apăsaţi tasta ÎN STÂNGA  () (de două ori de la ecranul 
de stare de regenerare), pentru a reveni la ecranele defilate 
a statusului. Dacă ați selectat Recharge off, secvența 
normală a ecranelor defilate se va opri pe ecranul prezentat 
în fig. 47.2. Asigurați-vă că este evidențiat Recharge (fig. .44).

3. Apăsaţi  SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul 
de regenerare (fig. 45).

4. Dacă există deja un punct lângă opțiunea dorită (fig. 45), 
treceţi la Pasul 5. În caz contrar, apăsați  tastele ÎN JOS 
() sau ÎN SUS (), pentru a defila la altă opțiune,și apoi 
apasaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru al selecta.
 Automatic (Automat) anulează regenerarea planificată 

manual (dacă nu a început încă) și permite controlului 
electronic să determine când va avea loc următoarea 
regenerare.

 Recharge now (Regenerează acum) începe 
regenerarea imediat după ce apăsați din nou tasta 
SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

 în Pasul 5.
 Schedule (Program) determină că regenerarea începe 

la ora stabilită (setată în conformitate cu instrucțiunile 
de la pag. 20

 Recharge off (Regenerare oprită) setează sistemul 
la „mod de vacanță” în care nu va exista regenerare 
automată. Poate fi folosit în timpul unei absențe lungi, 
când utilizatorul nu dorește ca sistemul să consumă 
apă. Ecranul afișează starea regenerării “Lipsă 
regenerare automată”. După întoarcere, anulați setarea 
Recharge off prin setarea funcției Automatic sau 
Schedule.

 Activarea funcției Recharge now nu anulează oprirea 
regenerării.

FIG. 44

FIG. 45

FIG. 46

FIG. 47

Statutul regenerere
Timpul rămas: 1:58
Ciclu: Spălare în contracurent
(Apăsarea tastei din dreapta 
mută ciclul înainte)

Regenerare
Automat

Regenerează acum

Program

Regenerare

Regenerează acum

Program

Regenerere oprită

Meniul principal

Regenerare

Setările de bază

Preferințele utilizatorului

Status regenerace
Oprit - fără 
regenerare automată

2:34 PM
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.

SPIS TREŚCI/
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA................2

STR.

19

FUNCŢIONAREA FILTRU

SETAREA NUMĂRULUI. MAX. DE ZILE ÎNTRE REGENERĂRI

M
od

el
e 

Iro
n 

70
0,

 
O

xy
 7

00
 (î

n 
fu

nc
ție

 
de

 m
ed

iile
 

Numărul de 
persoane

Fier (mg/l)
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 - 20

1 - 2 4 zile 3 zile 2 zile 1 zi
3 4 zile 3 zile 1 zi 1 zi

4 - 5 3 zile 2 zile 1 zi 1 zi
6 - 7 2 zile 1 zi 1 zi 1 zi

Numărul de 
persoane

Fier (mg/l)
1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 20

M
od

el
 

O
xy

 
70

0 
+ 1 - 2 4 zile 3 zile 2 zile 1 zi

3 - 4 3 zile 2 zile 1 zi 1 zi
5 - 7 2 zile 1 zi 1 zi 1 zi

Folosiţi tabelul de mai sus pentru a determina numărul de zile 
între regenerări pe baza numărului de persoane din gospodărie 
și a conținutului de fier ppm (mg / l) în apa furnizată.
NOTĂ:  Dacă apa furnizată este foarte tulbure (nisip, 

sedimente, nămol etc.),  trebuie să fie stabilită 
regenerarea mai frecvent decât în tabel.

7. SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

. Afişajul va reveni la meniul de setări 
de bază  (fig. 49).

8. Apăsați de trei ori ÎN STÂNGA (), pentru a reveni 
la ecranele defilate a statusului.

3. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul setării de 
bază (fig. 49).

4. Apăsaţi ÎN JOS () pentru a defila opțiunile meniului 
la Max. days between rech... (Numărul. max de zile).

5. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul Max. days 
between recharges screen (fig. 50).

6. Apăsați ÎN JOS () sau ÎN SUS (), pentru a schimba 
numărul de zile între regenerările automate. Puteți seta 
între 1 și 99 de zile

Atunci când controlul electronic al filtrui este pornit pentru prima 
dată, ecranul „creator” vă va solicita să specificați numărul 
de zile între regenerările automate (pag. 12 Pentru a schimba:
1. apăsaţi  SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

 pentru a afișa Meniul principal.
2. Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a defila opțiunile meniului 

la Basic settings (setări de bază) (fig.48).

FIG. 48

FIG. 49

FIG. 50
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USTAWIANIE MAKS. LICZBY DNI MIĘDZY REGENERACJAMI
Gdy elektroniczne sterowanie filtra jest po raz pierwszy 
włączone, ekran "kreatora" wyświetli monit o określenie liczby 
dni między automatycznymi regeneracjami (str. 12). Aby to 
zmienić:
1. Z dowolnego przewijanego ekranu statusu naciśnij 

SELECT (ᴑ) aby wyświetlić Menu główne.

Użyj powyższej tabeli w celu określenia liczby dni między 
regeneracjami w oparciu o liczbę osób w gospodarstwie 
domowym i zawartość żelaza ppm (mg / l) w dostarczanej 
wodzie.

UWAGA: Jeśli dostarczana woda jest bardzo mętna (piasek, 
osady, szlam, itp.), należy ustawić częstszą 
regenerację niż w tabeli.

7. Naciśnij SELECT (ᴑ). Wyświetlacz powróci do menu 
ustawień podstawowych (rys. 49).

8. Naciśnij dwukrotnie przycisk W LEWO (), aby 
powrócić do przewijanych ekranów statusu.

RYS. 50
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Liczba 
osób

Żelazo (mg/l)
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 - 20

1 - 2 4 dni 3 dni 2 dni 1 dzień
3 4 dni 3 dni 1 dzień 1 dzień

4 - 5 3 dni 2 dni 1 dzień 1 dzień
6 - 7 2 dni 1 dzień 1 dzień 1 dzień
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M
od

el
 70
0 
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1 - 2 4 dni 3 dni 2 dni 1 dzień
3 - 4 3 dni 2 dni 1 dzień 1 dzień
5 - 7 2 dni 1 dzień 1 dzień 1 dzień
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.

SPIS TREŚCI/
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA................2

STR.
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FUNCŢIONAREA FILTRU

SETAREA OREI DE REGENERARE
Atunci când controlul electronic al filtrului este pornit pentru 
prima dată, timpul  implicit de pornire pentru regenerarea 
automată este ora 24:00. Acesta ora este un moment bun 
în majoritatea gospodăriilor, deoarece apa nu este atunci 
folosită . Pentru a modifica această oră:
1. Din orice ecran de defilare a statusului, apăsaț SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

 pentru a afișa Meniul principal.
2. Apăsaţi ÎN JOS (),pentru a defila opțiunile meniului pentru 

evidenţierea Basic settings (setări de bază) (fig. 51).

MODIFICAREA ECRANELOR DEFILATE
În timpul funcționării normale a filtrului, pe rândul de sunt 
se afișează până la patru ecrane de stare (vezi Ecrane de stare 
a filtrului“ la pagina 15). Când controlul electronic al filtrului 
este pornit pentru prima dată,  toate cele 4 sunt afișate în mod 
implicit. Puteți activa / dezactiva ecranele individual*:
1. Din orice ecran de defilare a statusului, apăsați SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

 pentru a afișa Meniul principal.
2. Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a defila opțiunile meniului pentru 

evidenţiere Basic settings  (setări de bază) (fig. 54).

3. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul setării 
de bază (fig. 55).

4. Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a defila opțiunile meniului 
de evidenţierea Rolling screens (Ecrane defilate).

5. SELECT 

ECOWATER InstallationS   Y   S   T   E   M   S

8

a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul modificare 
a configurației (fig. 56).

6. Apăsați ÎN JOS ()sau ÎN SUS (), pentru a defila lista. 
Poziții cu un pătrat negru vor fi afișată în timpul funcționării 
normale.

7. Pentru a opri ecranul, asigurați-vă că numele acestuia 
este evidențiat. apoi apăsați tasta SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

. Pătratul 
negru va dispărea. Apăsarea  din nou pe SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

 
determină reapariția patratul negru, și re-selectare 
a elementulului evidențiat. Trebuie selectat / evidențiat cel 
puțin un ecran.

8. După efectuarea selecției, părăsiți acest meniu apăsând 
butonul ÎN STÂNGA (). Afişajul va reveni la meniul setări 
de bază  (fig. 55).

9. Apăsați de două ori ÎN STÂNGA (), pentru a reveni 
la ecranele defilate a statusului.
*  Aceasta nu include amintire de serviciu, erori, alerte sau 

ecrane de stare de regenerare.

3. Apăsaţi  SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul setării 
de bază (fig. 52).

4. Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a defila opțiunile meniului 
la evidenţierea  Recharge time (timpulde regenerare).

5. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa ecranul timpului de 
regenerare (fig. 53).

6. Apăsaţi ÎN JOS () sau ÎN SUS () pentru a modifica 
timpul de regenerare la  intervalul de 1 oră (fig. 53 Țineți 
apăsată tastă pentru a defila mai rapid cifrele. Asigurați-
vă că setarea AM (amiază) sau PM (după-amiaza) 
(cu excepția cazului în care ceasul a fost setat în format 
de 24 de ore).

7. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

. Afişajul va reveni la meniul setări 
de bază  (fig. 52).

8. Apăsați de două ori ÎN STÂNGA (), pentru a reveni 
la ecranele defilate a statusului.

FIG. 51

FIG. 52

FIG. 53

FIG. 54

FIG. 55

FIG. 56
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USTAWIANIE GODZINY REGENERACJI
Gdy elektroniczne sterowanie filtra jest po raz pierwszy 
włączone, domyślnym czasem rozpoczęcia automatycznej 
regeneracji jest 24:00. Jest to dobry moment w większości 
gospodarstw domowych, ponieważ woda nie jest wtedy 
używana. Aby zmienić ten czas:
1. Z dowolnego przewijanego ekranu statusu naciśnij 

SELECT (ᴑ) aby wyświetlić Menu główne.

MODYFIKACJA PRZEWIJANYCH EKRANÓW
Podczas normalnej pracy filtra, po kolei wyświetlane są 
maksymalnie cztery ekrany stanu (patrz "Ekrany stanu filtra" 
na stronie 15). Gdy elektroniczne sterowanie filtra jest po raz 
pierwszy włączone, domyślnie pokazywane są wszystkie 4.  
Możesz włączyć / wyłączyć poszczególne ekrany *:
1. Z dowolnego przewijanego ekranu statusu naciśnij 

SELECT (o) aby wyświetlić Menu główne.

7. Naciśnij SELECT (o). Wyświetlacz powróci do menu 
ustawień podstawowych (rys. 52).

8. Naciśnij dwukrotnie przycisk W LEWO (), aby 
powrócić do przewijanych ekranów statusu.

7. Aby wyłączyć ekran, upewnij się, że jego nazwa jest 
podświetlona. Następnie naciśnij przycisk SELECT (¡). 
Czarny kwadrat zniknie. Ponowne naciśnięcie SELECT (¡) 
powoduje ponowne pojawienie się czarnego kwadratu i 
ponowne wybranie podświetlonego elementu. Należy 
wybrać / podświetlić co najmniej jeden ekran.

8. Po dokonaniu wyboru, wyjdź z tego menu, naciskając 
przycisk W LEWO (). Wyświetlacz powróci do menu 
ustawień podstawowych (rys. 55).

9. Naciśnij dwukrotnie przycisk W LEWO (), aby 
powrócić do przewijanych ekranów statusu.
* Nie obejmuje to przypomnień serwisowych, błędów, 
alertów lub ekranów stanu regeneracji.

OBSŁUGA FILTRA

Meniul principal

Regenerare

Setări de bază

Preferinţe utilizatorului

Meniul principal
Regenerare

Setări de bază

Preferinţe utilizatorului

Setări de bază
Interval maxim între regenerări

Timp de regenerare

Ecrane defilate

Ecrane defilate
Consum de apă

Viteza debitului

Statut regenerare

Setări de bază
Ora curentă

Interval maxim între regenerări

Timp de regenerare

Timp de regenerare

12:00 AM
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.

SPIS TREŚCI/
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA................2
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OBSŁUGA FILTRAFUNCŢIONAREA FILTRU

SETAREA LIMBII
Când controlul electronic al filtrului este pornit pentru prima 
dată, ecranul „corectorului” vă solicită să setați limba (verzi 
pag. 11) Pentru a schimba limba:
1. Din orice ecran de defilare a statusului, apăsați SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

 pentru a afișa Meniul principal.
2. Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a defila opțiunile meniului 

de evidenţierea User preferences (preferințele 
utilizatorului) (fig. 57).

SETAREA FORMATULUI OREI
Folosiţi următoarea procedură pentru a selecta ceasul 
de 12 ore (AM / PM) sau formatul de 24 de ore.
1. Din orice ecran de defilare a statusului, apăsați SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

 pentru a afișa Meniul principal.
2. Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a defila opțiunile meniului 

de evidenţierea User preferences (preferințele utilizatorului) 
3. Apăsaţi SELECT 

ECOWATER InstallationS   Y   S   T   E   M   S

8

a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afişameniul 
preferințeleutilizatorului.

4. Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a defila opțiunile meniului 
la evidenţierea Time format ( formatul orei).

5. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul de formare 
a orei (fig. 60).

3.  Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afişa meniul preferințelor 
utilizatorului (fig. 58).

4. Asigurați-vă că este evidențiată opțiunea Language.
5. Apăsaţi SELECT 

ECOWATER InstallationS   Y   S   T   E   M   S

8

a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afişa meniul preferințelor 
utilizatorului (fig. 59).

6. Dacă lângă formatul de ora dorită este un punct (fig. 59), 
treceţi la Pasul 7. În caz contrar, apăsați  taste ÎN JOS () 
sau ÎN SUS (), pentru a defila la alt format și apoi apăsaţij 
SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru al selecta formatul. Puteți alege: 
engleză, spaniolă, franceză, italiană, germană, olandeză, 
poloneză, rusă, maghiară, turcă, lituaniană, greacă, 
română, cehă, slovacă, bulgară, sârbă sau croată.

7. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

. Afișajul va reveni la meniul 
preferințelor utilizatorului (fig. 58

8.  Apăsați de două ori ÎN STÂNGA () pentru  a  reveni  
la  ecranele de defilare a statusului.

PENTRU A SETA LIMBA ENGLEZĂ DACĂ 
ESTE AFIŞATĂ ORICE ALTĂ LIMBĂ:

Din orice ecran de defilare a statului, apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

Apăsaţi de trei ori ÎN JOS (), apoi  de douăori SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

. Apăsaţi ÎN SUS (), pentru a defila la limba engleză 
în partea de sus a listei și apoi de două ori SELECT
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

.  
Apăsați de două ori ÎN STRÂNGA (), pentru a ieși din toate 
meniurile.

6.  Dacă lângă formatul de ora dorită este un punct (fig. 60), 
treceţi la Pasul 7. În caz contrar, apăsați  tastele ÎN JOS 
() sau ÎN SUS (), pentru a defila la alt format și apoi 
apăsaţij SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru al selecta formatul.
7. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

. Afișajul va reveni la meniul 
preferințelor utilizatorului 

8. Apăsați de două ori ÎN STÂNGA (), pentru a reveni 
la ecranele defilate a statusului.

SETAREA UNITĂŢILOR DE VOLUM
Folosiţi următoarea procedură pentru a selecta galoane sau litri 
ca unite de volum.
1-3. Treceţi  la meniul Preferințele utilizatorilui, urmând pașii 

1-3 din „Setarea formatului orei“ de mai sus.
4. Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a defila opțiunile meniului de 

evidenţiere a Volume units (Uniteţi de volum).
5.  Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afişa meniul preferințelor 
utilizatorului. (fig. 61).

6. Dacă există un punct lângă opțiunea dorită (fig.  61), treceţi 
la Pasul 7. În caz contrar, apăsați taste ÎN JOS () sau 
ÎN SUS (), pentru a defila la altă opțiune,și apoi apasaţij 
SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a selecta
7. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

. Afișajul va reveni la meniul 
preferințelor utilizatorului (fig.

8. Apăsați de două ori ÎN STÂNGA (), pentru a reveni 
la ecranele defilate a statusului.

FIG. 57

FIG. 58

FIG. 59

FIG. 60

FIG. 61
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.

SPIS TREŚCI/
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RYS. 71

RYS. 72
5

OBSŁUGA FILTRAFUNCŢIONAREA FILTRU  

INFORMAȚII PRIVIND SISTEMUL
Folosiţi aceste funcții pentru a căuta următoarele informații despre filtru și despre 
funcționarea acestuia:
 Informații privind modelul (numărul modelului și versiunea software)
 Informații despre rețeaua fără fir
 Consumul mediu zilnic de apă
 Consumul de apă de astăzi 
 Consumul total de apă (explicat în pasul 6 de mai jos)
 Debitul curent de apă 
 Numărul zilelor de alimentare
 Ultima regenerare

 Total regenerări

Pentru a afișa unul dintre aceste ecrane:
1. Din orice ecran de defilare a statusului, apăsați  SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

 pentru a afișa 
Meniul principal.

2. Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a defila opțiunile meniului de evidenţiere System 
information (informații despre sistem) (fig. 62).

3. Apăsaţi  SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul de informații despre sistem 
(fig. 63).

4. Apăsaţi ÎN JOS (),pentru a defila opțiunile meniului de evidenţiere a opțiunii 
solicitate (vezi lista în partea de sus a acesteicoloane).

5. SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa ecranul timpului de regenerare (fig. 64-72).
6. Ecran  Consum total de apă (fig. 68) arată volumul de apă consumat 

de la ultima resetare (funcționează ca un contor de kilometri zilnic  la o mașină). 
Pentru a reseta valoarea la 0, apăsați tasta ÎN DREAPTA (), când este afișat 
acest ecran.

7. După ce terminați vizualizarea ecranului cu informații, apăsați SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

. 
Afişajul va reveni la meniul Informații despre sistem (fig. 63). Va reveni automat 
dacă nu apăsați nici o tastă timp de patru minute.

8. Apăsați de două ori ÎN STÂNGA (), pentru a reveni la ecranele defilate 
a statusului.

FIG. 62

FIG. 63

FIG. 64

FIG. 65

FIG. 66

FIG. 67

FIG. 68

FIG. 69

FIG. 70

FIG. 71

FIG. 72

Meniul principal
Setări de bază

Preferinţe utilizatorului

Informaţii despre sistem

Informaţii despre sistem

Informaţii despre model

Informații despre rețelele fără fir.

Consumul mediu zilnic de apă

Informați despre model

Informaţii despre reţea fără fir

Consumul mediu zilnic de apă

Consumul de apă astăzi

Consumul total de apă

Fluxul de apă curent

Numărul zilelor de alimentare

Ultima regenerare

Numărul total de regenerări

Model: HPF12
Versiune: T2.0

DSN: AC000W00000987

Cheie:
abc123

175 galoane

121 galoane

Reset cu tasta dreaptă

 86 galoane

12 zile

Acum 2 zile

2.0 GPM
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.

SPIS TREŚCI/
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA................2
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OBSŁUGA FILTRAFUNCŢIONAREA FILTRU

TIMPUL CICLULUI MODEL IRON 700
Folosiţi aceste funcții pentru a modifica parametrii următoarelor 
operațiuni a filtrului:
 Timpul de umplere (descriere în pagina următoare)
 Timpul de aspirare (descriere în pagina următoare)
 Timpul de spălare în contracurent
 A doua spălare în contracurent (por./opr.)
 Timpul de spălare retrogradă a doua
 Timpul de spălare rapidă

Pentru a afișa unul dintre aceste ecrane:
1. Din orice ecran de defilare a statusului, apăsați SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

 pentru a afișa Meniul principal.
2. Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a defila opțiunile meniului 

de evidenţiere a Advanced settings (setări avansate) (des. 
73).

8c. Timpul de spălare în contracurent: Apăsați tasta 
ÎN SUS () sau ÎN JOS(), pentru a schimba timpul 
de  spălare în contracurent. Țineți apăsată tastă pentru 
a defila cifre mai rapid. Timpul de spălare poate fi setat 
de la 1 la 99 de minute * (fig. 76).

8d. A doua spălare în contracurent (por./opr.): Dacă 
lângă opțiunea dorită este deja punct (fig. 77), treceți 
la Pasul 9. În caz contrar, apăsați  tastele ÎN JOS 
() sau ÎN SUS (), pentru a defila la altă opțiune,și 
apoi apasaţi  SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a selecta 
Activarea acestei funcții (On) adaugă  a doua spălare 
în contracurent  și spălare la începutul ciclului de 
încărcare. Setarea implicită este Off (opr.). Activați 
această funcție dacă apa furnizată conține mult 
sediment sau fier.

8e. Timpul de spălare în contracurent: Apăsați tasta 
ÎN SUS () sau ÎN JOS(), pentru a schimba timpul 
de spălare în contracurent. Țineți apăsată tastă pentru 
a defila cifre mai repede. Timpul de spălare poate 
fi setat de la 0 la 15 de minute * (fig. 78).

8f.  Timpul de spălare rapidă: Apăsați tasta ÎN SUS () 
sau ÎN JOS(), pentru a schimba timpul de spălare  
rapidă. Țineți apăsată tastă pentru a defila cifre mai 
repede.. Timpul de spălare poate fi setat de la 1 la 99 
de minute* (fig. 79).

* Nu se recomandă scurtarea timpului de spălare 
în contracurent și spălare rapidă sub setările implicite 
ale unui anumit model de filtru.

3. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul setării 
avansate (fig. 74).

4. Asigurați-vă că este evidențiat Cycle times.
5. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul timpul ciclului 
des. 75).

6. Apăsaţi ÎN JOS () pentru a defila opțiunile meniului până 
la evidenţiere a opțiunii solicitate (listă în partea de sus 
a acestei coloane).

7. SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa ecranul timpului 
de regenerare (fig. 76-81).

8. Instrucțiuni detaliate pentru fiecare ecran a timpului 
de ciclu le puteţi găsit în următoarele două coloane.

9. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

. Afişajul revine la timpii de ciclu 
(fig. 75).

10. Apăsați de trei ori ÎN STÂNGA (), pentru a reveni 
la ecranele defilate ale statusului.

FIG. 73

FIG. 74

FIG. 75

FIG. 79

FIG. 78

FIG. 77

FIG. 76

Meniul principal
Preferinţe utilizatorului

Informaţii despre sistem

Setării avansate

Setării avansate

Timp ciclu

Funcţii speciale

Soluţionarea problemelor

Timp ciclu

Timp umplere

Timp aspirare

Timp de spălare în contracurent 

Timpul de spălare în contracurent

25 minute

A2-a spălare în contracurent (Por./Opr.)

Oprit.

Pornit

Timp de a 2-a spălare în contracurent

0 minute

Timp de spălare rapăidă

5 minute
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.

SPIS TREŚCI/
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA................2
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OBSŁUGA FILTRAFUNCŢIONAREA FILTRU

8a. Timpul de umplere: Apăsați tasta ÎN SUS () sau 
ÎN JOS () pentru a modifica timpul de umplere, Țineți 
apăsată tastă pentru a defila cifre mai repede. Timpul 
de umplere poate fi setat de la 00:00 la 99:59 minute 
(fig. 80).

Setați sau resetați reamintirea de service în modul următor:
1. Din orice ecran de defilare a statusului, apăsați  SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

 pentru a afișa Meniul principal.
2. Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a defila opțiunile meniului 

de evidenţiere a Advanced settings (setări avansate)

3. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul setării 
avansate (fig. 84).

4. Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a defila opțiunile meniului 
de evidenţiere a Special features (Funcţii speciale).

5. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul funcţii 
speciale) (fig. 85).

6. Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a defila opțiunile meniului 
de evidenţiere a Service reminder (reamintire deservice).

7. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa ecranul reamintire 
de service (fig. 86).

8. Apăsați tasta ÎN SUS () sau ÎN JOS (), pentru a seta 
numărul de luni până când apare următoarea reamintire 
de service. Apăsați de mai multe ori tasta ÎN JOS (), până 
când pe afișajul apare “Off” (oprit),  dezactivează această 
funcție și resetează numărul de luni și zile.

9. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

. Afișajul va reveni la meniul funcțiilor 
speciale (fig. 85).

10. leApăsați de trei ori ÎN STÂNGA (), pentru a reveni 
la ecranele defilate ale statusului. 

Acesta va fi o reamintire pentru a contacta vânzătorul pentru 
ajutor. După programare, această funcție afișează numărul 
de luni și zile rămase până momentul reamintirii de service.
Dacă a apărut mesajul “Service overdue”, tehnicianul îl șterge 
după executarea serviciului , stabilind numărul de luni până 
la până la următorul memento de serviciu.

FUNCŢII SPECIALE
Folosiţi aceste funcții pentru a modifica parametrii următoarelor 
operațiuni a filtrului:
 Comandă auxiliară (descriere la pag. 26).
 Volumul de produse chimice administrate ** 

(descriere la pag. 26).
 Timpul de administrare a produselor chimice ** 

(descriere la pag.. 26).
 Amintire de service (descriere mai jos)

AMINTIRE DE SERVICE (setare/ reset)
Folosiţi această funcție pentru a programa un număr de luni 
(până la 24), care trebuie să treacă înainte de afișarea mesajul 
„Service overdue” (serviciu restante) în loc de defilarea 
ecranelor de stare (fig. 82).

8b. Timpul de aspirație: Apăsați tasta ÎN SUS () sau 
ÎN JOS () pentru a modifica timpul de aspirare.

 Țineți apăsată tastă pentru a defila cifre mai repede.. 
Timpul de spălare poate fi setat de la 0 la 255 
de minute * (fig. 81).

FIG. 80

FIG. 81

FIG. 82

FIG. 83

FIG. 84

FIG. 85

FIG. 86

**Afișat numai când Controler auxiliar este setată pe administrarea de substanțe chimice.

Meniul prinicipal
Preferinţe utilizatorului

Informaţii despre sistem

Setări avansate

Setări avansate

Timp ciclu

Funcţii speciale

Soluţionarea problemelor

Funcţii speciale
Conandă auxiliară

Amintire de service

Amintire de service

12 luni
0 zile

Timp aspirare

0 minute

Timp umplere

0 minute
0 secunde

Amintire de service
Service restante



ECOWATER Table of Contents & Safety GuidesS   Y   S   T   E   M   S

2

SPIS TREŚCI Str.

Dane techniczne i wymiary.............................................. 3
Przed rozpoczęciem montażu......................................... 4
Wypełnianie mediami ....................................................... 5
Ilustracje typowej instalacji .............................................. 6
Instalacja .........................................................................7-8
Informacje ogólne ............................................................. 9
Opis działania .................................................................... 9
Procedura dezynfekcji Iron 700 ...................................... 9
Procedura dezynfekcji Oxy 700+/Oxy 700 ................. 10
Konfigurowanie ..........................................................11-14
Obsługa filtra ............................................................. 15-27
Informacje serwisowe Iron 700..................................... 28
Informacje serwisowe Oxy 700+/Oxy 700 .................. 29
Informacje serwisowe............................................... 30-35
Części do naprawy wszystkich modeli ........................ 36
Części do naprawy - Iron 700 ................................. 37-38
Części do naprawy - Oxy 700+/Oxy 700 .............. 39-40

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.

SPIS TREŚCI/
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*CZAS CYKLI W MODELACH OXY 700+/OXY 700
Użyj tych funkcji, aby zmienić parametry następujących 
operacji filtra:
Czas płukania wstecznego
Czas szybkiego płukania (czas odsysania)

Aby wyświetlić jeden z tych ekranów:
1. Z dowolnego przewijanego ekranu statusu naciśnij 

SELECT (o) aby wyświetlić Menu główne.

OBSŁUGA FILTRAFUNCŢIONAREA FILTRU

*TIMPUL CICLURILOR ÎN MODELE OXY 700+/
OXY 700 ,
Folosiţi aceste funcții pentru a modifica parametrii următoarelor 
operațiuni a filtrului:
 Timpul de spălare  în contracurent 
 Timpul de spălare rapidă (timp de aspirație)

Pentru a afișa unul dintre aceste ecrane:
1. Din orice ecran de defilare a statusului, apăsați  SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

 pentru a afișa Meniul principal.
2.  Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a defila opțiunile meniului 

de  evidenţiere a Advanced settings (setări avansate) 
(fig. 73*).

3. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul setării 
avansate (fig. 74*).

4. Asigurați-vă că este evidențiat Cycle times.
5. Apăsaţi SELECT 

ECOWATER InstallationS   Y   S   T   E   M   S

8

a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul  timpii ciclului) 
(fig. 75*).

6. Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a derula opțiunile de meniu 
până când opțiunea dorită este evidențiată (vezi lista 
în partea de sus a acestei coloane).

7. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa timpul ciclului 
dorit) (fig. 76* i 77*).

8. Instrucțiuni detaliate cu privire la ecranele 
individuale a timpuluide ciclu le puteţi găsi 
în coloana din dreapta

9. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

. Afişajul revine la timpii de ciclu 
(fig. 75*).

10. Apăsați de trei ori ÎN STÂNGA (), pentru a reveni 
la ecranele defilate ale statusului.

8a.  Timpul de spălare în contracurent: Apăsați tasta 
ÎN SUS () sau ÎN JOS

 () pentru a modifica timpul de spălare în contracurent: 
Țineți apăsată tastă pentru a defila cifre mai repede.. 
Timpul de spălare poate fi setat de la 1 la 99 de minute* 
(fig. 76*).

8b. Fast rinse time: Apăsați tasta ÎN SUS () sau ÎN JOS 
() pentru a modifica timpul de spate rapidă (timpul 
de aspirație). Țineți apăsată tastă pentru a defila cifre 
mai repede.. Timpul de spălare poate fi setat de la 1 la 
99 de minute * (fig. 79*).

* Nu se recomandă scurtarea timpului de spălare 
în contracurent și spălare rapidă sub setările implicite 
ale unui anumit model de filtru

FIG. 73*

FIG. 74*

FIG. 75*

FIG. 76*

FIG. 79*
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Timp cuclu

Funcţii speciale
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Timp cuclu
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Timp aspirare

Timp spălare în contracurent Timp spălare în contracurent

25 minute

Timp spălare rapidă

5 minute
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.

SPIS TREŚCI/
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA................2
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OBSŁUGA FILTRAFUNCŢIONAREA FILTRU

CONTROLER AUXILIAR
Controler electronic are o ieșire auxiliară care poate comanda 
dispozitivele externe în sistemul de tratare a apei.
Semnal 24V DC,  consum maxim de curent 500 mA. Cleme 
de ieșire auxiliară sunt amplasate pe panoul electronic 
controlerului (vezi schema de la pag. 30
Mai multe informații despre folosirea dispozitivelor controlate 
de ieșire auxiliară în sistemele de tratare a apei pot fi găsite 
în „Ghidul privind  problemele de apă „ale companiei EcoWater 
Systems

Pentru a selecta modul controlerului suplimentar:
1. Din orice ecran de defilare a statusului, apăsați  SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

 pentru a afișa Meniul principal.
2. Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a defila opțiunile meniului 

de evidenţiere a Advanced settings (setări avansate) 
3. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul setării 
avansate 

4. Apăsaţi ÎN JOS () pentru a defila opţiunile meniului 
de evidenţiere a Special features (Funcţii speciale)

5. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul funcţii 
speciale) (fig. 87).

ADMINISTRAREA SUBSTANŢELOR CHIMICE*
Dacă controlerul auxiliar a fost setat la Chemical feed,după 

cum este descris în capitolul precedent, în meniul de funcții 
speciale apar 2 versuri suplimentare (Chemical feed 
volume şi Chemical feed timer, adică volumul și timpul 
de administrare a substanțelor chimice).

Pentru a seta aceste valori:
1. Din orice ecran de defilare a statusului, apăsați SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

 pentru a afișa Meniul principal.
2. Apăsaţi ÎN JOS  (), pentru a defila opțiunile meniului 

de evidenţiere a Advanced settings (setări avansate) .
3. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul setări 
avansate.

4. Apăsaţi ÎN JOS  (), pentru a defila opțiunile meniului 
de evidenţiere a Funcţii speciale.

5. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

,  pentru a afișa meniul funcţii 
speciale) (fig. 87).

6. Apăsaţi ÎN JOS  (), pentru a derula opțiunile de meniu 
până când sunt evidențiate Volumul substanțelor chimice 
administrate sau Timpul de administrare a substanțelor 
chimice.

7. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul  Volumul 
substanțelor chimice administrate sau Timpul 
de administrare a substanțelor chimice. (fig. 89 i 90).6. Asigurați-vă că este evidențiat Auxiliary control.

7. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul  controlere 
auxiliare(fig. 88).

8. Dacă există deja un punct lângă opțiunea dorită (fig. 88), 
treceţi la Pasul 9.  În caz contrar, apăsați taste ÎN JOS () 
sau ÎN SUS (), pentru a defila la o altă opțiune,și apoi 
apasaţij SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru al selecta

 Off (oprit) este valoarea implicită. Ieșirea de 24 V cc este 
întotdeauna oprită.

 On (pornit) Ieșirea de 24V DC este întotdeauna activă.
 Chlorine – această funcție poate fi folosită pentru a activa 

un generator de clor care produce clor atunci când apa curge 
prin el,  pentru a dezinfecta mediile în timpul regenerării.

 Bypass: Porneşte 24V DC pe tot parcursul ciclului 
de regenerare (când supapa de filtrare este setată pe ocolire 
și pentru casă este furnizată apă nefiltrată .

 Chemical feed:* Poate fi folosit pentru a porni pompa de 
administrare a substanțelor chimice După selectarea acestei 
funcții, setați volumul și timpul de administrare a substanțelor 
chimice așa cum este descris în partea dreaptă.

 Water use*: porneşte  24V DC, când turbina filtrului  indică 
curgerea apei. Poate porni o pompă de aer pentru a oxida 
fierul sau sulful.

 Fast Rinse: Porneste 24V DC în timpul spălării rapide 
ca o parte a ciclului de regenerare.

9. Apăsaţi SELECT 

ECOWATER InstallationS   Y   S   T   E   M   S

8

a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

. Afișajul va reveni la meniul funcțiilor 
speciale (fig. 85).

10. Apăsați de trei ori ÎN STÂNGA  (), pentru a reveni 
la ecranele defilate ale statusului.

8. Apăsați tasta ÎN JOS () sau ÎN SUS  (), pentru 
a schimba valoare. Țineți apăsată tastă pentru a defila 
mai rapede cifrele.
 Volumul substanțelor chimice administrate este cantitatea 

de apă care va curge prin filtru între activările echipamentului 
de administrare a substanțelor chimice

 Timpul de administrare a substanțelor chimice determină 
cât timp durează semnalul de ieșire pentru echipamentul 
de administrare a substanțelor chimice de fiecare dată când 
acesta este activat.

9. Apăsați SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

. Afișajul va reveni la meniul funcțiilor 
speciale (fig. 87).

10. Apăsați de trei ori ÎN STÂNGA (), pentru a reveni 
la ecranele defilate ale statusului.

* La sistem trebuie să fie ataşată turbina şi un cablu de turbină,  în cazul în care urmează să fie utilizate opțiunile controlerului auxiliar “Chemical feed” lub “Water use”. 

FIG. 87

FIG. 88

FIG. 89
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA................2

STR.

27
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OBSŁUGA FILTRAFUNCŢIONAREA FILTRU

DIAGNOSTICARE
Această funcție permite tehnicianului de service să verifice 
starea de funcționare a elementelor individuale a filtrului 
(de ex. poziția supapei) pentru rezolvarea problemelor. 
Dacă în loc de defilarea ecranelor statuslui este afişat cod 
de eroare, vă rugăm să contactați vînzătorul.
Pentru a vizualiza ecranul de diagnosticare:
1. Dacă este afișat codul de eroare, treceţi peste pașii 2-7 

și treceţi direct la pasul 8.
2. Pentru a afişa ecranul de diagnosticare din orice ecran 

de defilare a statului(  când codul de eroare nu este afişat), 
apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afişa Meniul principal.
3. Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a defila opțiunile meniului 

de evidenţiere a Advanced settings (setări avansate) 
4. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul setării 
avansate.

5. Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a defila opțiunile meniului 
de evidenţierea Troubleshooting (Soluţionarea 
problemelor).

6. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul setării 
avansate (fig. 91).

10. Când terminați vizualizarea ecranului de diagnosticare, 
apăsați SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

. Afișajul va reveni 
la meniuSoluţionarea problemelor 

11. Apăsați de trei ori ÎN STÂNGA (), pentru a reveni 
la ecranele defilate a statusului (sau la  ecran cod de eroare 
în cazul în care a apărut o eroare)

MODIFICĂRI CONFIGURARE
Această funcție permite tehnicianului de service să repete 
procedura de configurare (vezi pagina 10-13) sau a restabili 
valorile implicite de lucru ale filtrului.
1. Din orice ecran de defilare a statusului, apăsați SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

 pentru a afișa Meniul principal.
2. Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a defila opțiunile meniului 

de evidenţiere a Advanced settings (setări avansate) 
3. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul setării 
avansate.

4. Apăsaţi ÎN JOS (), pentru a defila opțiunile meniului 
la evidenţierea Troubleshooting (Soluţionarea 
problemelor).

5. Apăsaţi SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul setării 
avansate (fig. 91).

6. Apăsaţi ÎN JOS  (), pentru a defila opțiunile 
meniului de evidenţiere a Setup changes (modificări 
de configurație).

7. SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa meniul modificare 
a configurației (fig. 93).

7. Asigurați-vă că este evidențiată Diagnostics.
8. SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru a afișa ecranul timpului 
de regenerare (fig. 92).

9. Apăsați ÎN JOS () sau ÎN SUS (), pentru a defila lista. 
Sunt afișate următoarele poziţii:
 Time (ora curentă)
 Position time (contorizează timpul rămas pentru poziția 

actuală a supapei)
 Current position (poziția curentă a supapei: funcționare, 

umplere, saramură, spălare în contracurent, spălare rapidă sau 
transferul )

 Requested position (poziția dorită a supapei)
 Motor state (statusul a motorului - pornit sau oprit)
 Valve position switch (poziția supapei - deschisă / închisă)
 Turbine count (contorul turbinei, dacă se schimbă, indică 

debitul de apă).
 Tank light switch (întrerupătorul lămpii rezervorului - deschis 

sau închis)
 RF module (modul RF detectat sau nu)
 Error code (cod de eroare - apelaţi service)

8. Dacă există deja un punct lângă opțiunea dorită (fig.  93), 
treceţi la Pasul 9.  În caz contrar, apăsați taste ÎN JOS () 
sau ÎN SUS (), pentru a defila la o altă opțiune,și apoi 
apasaţij SELECT (
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

, pentru o selecta
 Redo setup (re-configurare) vă permite să selectaţi un alt 

cod de model (în cazul îmbunătățirii sau modernizării filtrelor 
existente). Codurile modelului sunt listate la pagina 3.

 Restore defaults (revenirea la setările din fabrică) va reseta 
toate setările la valorile implicite și va efectua procedura 
de configurare la ecranul creatorului (vezi paginile 10-13).

 Cancel (anulácia) înapoi la meniul Soluţionarea problemelor 
(des. 91).

9. Apăsaţi tasta SELECT 
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8

a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

.

FIG. 91

FIG. 92
FIG. 93
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.

SPIS TREŚCI/
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA................2
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NEUTRALIZACKA FILTRA – 
SPRAWDZANIE POZIOMU MINERAŁU W 
ZBIORNIKU 
Jak wyjaśniono na str. 9, minerał rozpuszcza się w wodzie 
w celu zobojętnienia kwasu. Jak szybko się rozpuszcza 
zależy od ilości wody użytkowanej w danym gospodarstwie 
domowym i pH wody. 
Co kilka miesięcy należy zmierzyć poziom złoża 
mineralnego w zbiorniku. Zawsze dodaj nowy minerał 
zanim zbiornik będzie pusty. Aby zmierzyć poziom, 
wykonaj następujące czynności: 
1. Uruchom funkcję “Regeneracja teraz” (patrz s. 18). 

2. Gdy woda zacznie wypływać z węża spustowego, 
ustaw zawór (zawory) obejściowy w pozycji obejścia 
(patrz rys. 7 i 8 na str.6), ABY USUNĄĆ CIŚNIENIE Z 
FILTRA. 

3. Odłącz zasilanie od gniazda ściennego. 
4. Zdejmij pokrywę sterownika. 

5. Odłącz zawór obejściowy lub rury miedziane od wlotu i 
wylotu (str. 7). 

6. Zdejmij klamerki i zaciski mocujące z szyjki zbiornika i 
ostrożnie wyjmij zawór ze zbiornika. 

7. Wyjmij górny dystrybutor i 4 uszczelki o-ring (rys. 5). 
8. Przy pomocy miarki – drewnianej lub z taśmy stalowej 

zmierz odległość do górnego poziomu złoża 
mineralnego (rys. 94). Jeśli jest mniejsza od 
sugerowanej wolnej przestrzeni, określonej w tabelce 
poniżej, dodać więcej materiału neutralizującego. 

9. Użyć lejka, aby dodać minerał. 

10. Uzupełnij minerał przez górny otwór zbiornika. 
Następnie włóż z powrotem dystrybutor I 4 uszczelki o-
ring (rys. 5 na str. 5). 

11. Wykonaj poniższe kroki, aby przywrócić działanie filtra: 
kroki 10 i 11 na str. 5 
krok 2 na str. 7 
krok 5 na str. 8, jeśli wąż był odłączony 
kroki 6, 7 i 9 na str. 8 
UWAGA: po włączeniu zasilania, jeśli miga godzina, 

ustaw ponownie zegar (s. 18). 
Uruchom funkcję “regeneracja teraz” (s. 18). 

 
FILTR NIEPRZYJEMNEGO ZAPACHU I SMAKU – 
WYMIANA ZŁOŻA WĘGLA AKTYWNEGO 

Gdy filtr już nie usuwa smaków i/lub zapachów z wody 
(patrz strona 9), złoże węgla aktywnego należy wymienić. 
Aby wymienić złoże: 
1. Wykonaj kroki od 1 do 7 po lewej. 

2. Ostrożnie połóż zbiornik filtra. Wyjmij pionową rurę i 
dolny dystrybutor ze złoża mineralnego. 

3. Wyrzuć zawartość zbiornika do odpowiedniego 
pojemnika. 

4. Postaw zbiornik pionowo i umieść z powrotem na 
miejscu pionową rurę i dolny dystrybutor. 

5. Dodaj zalecane ilości żwiru, piasku filtrującego i 
aktywnego węgla. Patrz "Specyfikacje" na stronie 3. 

6. Wykonaj kroki 10 i 11 powyżej. 
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INFORMACJE SERWISOWE IRON 700

NEUTRALIZAREA FILTRULUI - VERIFICAREA 
NIVELULUI DE MINERAL ÎN REZERVOR
Așa cum s-a explicat la pag. 9, mineralul se dizolvă în apă 
pentru a neutraliza acidul. Cât de repede se dizolvă depinde 
de cantitatea de apă folosită în gospodăria dumneavoastră 
și de pH-ul apei.
La fiecare câteva luni, măsurați nivelul depozitului de minerale 
din rezervor. Adăugați întotdeauna un mineral nou înainte 
ca rezervorul să fie gol. Pentru a măsura nivel, procedați 
în felul următor:

1. Porniţi „Regenerare acum“ (vezi pag. 18).
2. Când apa începe să se scurgă din furtunul de evacuare, 

reglați supapa (de retenţie)  în poziția de ocolire (vezi fig. 7 
şi 8 pe pag. 6), PENTRU A ELIMINA PRESIUNEA DIN 
FILTRU

3. Deconectaţi alimentare din priza  de perete.
4. Scoateți capacul la controler de comandă.
5. Deconectați supapa de ocolire sau conductele de cupru 

de la orificiu de admisie șievacuare (pag. 7).
6. Scoateți clemele și închizătoare de fixare de pe gâtul 

rezervorului și scoateți cu grijă supapa din rezervor.
7. Scoateți distribuitorul superior și cele 4 garnituri o-ring 

(fig. 5).
8. Măsurați distanța până la nivelul superior al stratuluii 

mineral folosind măsură de lemn sau oţel (fig. 94). 
Dacă spațiul liber este mai mic decât spațiul sugerat, 
specificat în tabelul de mai jos, adăugați mai mult material 
de neutralizare.

9. Utilizați o pâlnie pentru a adăuga mineralul.

Model Spațiu liber 
sugerat

Iron 700 16”

10. Mineralul completaţi-il prin deschiderea superioară 
a rezervorului. După care puneți distribuitorul înapoi şi cele 
4 garnituri O- ring (fig. 5 pe pag. 5).

11. Urmați acești pași pentru a restabili funcţionarea filtrului:
 pașii 10 și 11 de pe pagină. 5
 pasul 2 de pe pagină 7
 pasul 5 de pe pagină 8, dacă furtunul a fost deconectat
 pașii 6,7 și 8 de pe pagină. 8

NOTĂ:  după ce alimentarea este pornită, în cazul 
în care ora clipește, setați din nou ceasul (pag. 
18).

 Porniți funcția „regenerare acum” (pag. 18)

FILTRU DE GUST ŞI MIROS NEPLĂCUT– 
ÎNLOCUIREA STRATULUI DE CARBUNE ACTIV
Când filtrul nu mai elimină gusturi și / sau mirosuri din apă (vezi 
pagina 9),  stratul de carbune activ ar trebui înlocuit. Pentru 
a înlocui stratul filtrant:
1. Urmați pașii de la 1 la 7din stânga
2. Culcaţi cu grijă rezervorul de filtru. Scoateţi ţeava verticală 

și distribuitorul inferior din strat filtrant mineral.
3. Aruncați conținutul rezorvorului într-un recipient adecvat.
4. Așezați rezervorul în poziție verticală și puneţila loc țeva 

verticală și distribuitor inferior.
5. Adăugați cantitatea recomandată de pietriș, nisip de filtrare 

cărbune activ. Vezi „Specificații” pe pagină 3.
6. Urmați pașii 10 și 11 de mai sus.

Acoperiţi când adăugați 
mineralul

SPAŢIU 
LIBER

Adăugați 
mineral

rezervor 
de mineral

Țeava verticală 
a distribuitorului inferior

Stratul filtrant 
mineral

FIG. 94
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.
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CZYSZCZENIE DYSZY I ZWĘŻKI
VENTURIEGO
Czysta dysze i zwężka Venturiego (patrz rysunek 92) 
są konieczne, aby filtr wody działał prawidłowo. Ten 
mały element powoduje zasysanie w celu 
napowietrzania zbiornika mineralnego podczas 
regeneracji. Jeśli jest zatkany piaskiem, brudem, 
szlamem itp., filtr wody nie będzie prawidłowo usuwał 
żelaza z wody.
Aby uzyskać dostęp do dyszy i zwężki Venturiego, 
zdejmij górną pokrywę filtra. Umieść zawór 
obejściowy w pozycji obejścia. Upewnij się, że zawór 
główny filtra wody znajduje się w pozycji "serwisowej" 
(brak ciśnienia wody na dyszy i zwężce Venturiego). 
Następnie trzymając jedną ręką obudowę dyszy i 
zwężki Venturiego, odkręć nasadkę. Nie zgub 
uszczelki o-ring. Podnieś wspornik filtra siatkowego i 
filtr. Następnie wyjmij dyszę i zwężkę Venturiego, 
uszczelkę i zatyczkę. Umyj te części w ciepłej, 
mydlanej wodzie i spłucz czystą wodę. Pamiętaj, aby 
oczyścić zarówno górną, jak i dolną część dyszy i 
zwężki Venturiego. W razie potrzeby użyj małej 
szczotki, aby usunąć żelazo lub brud. Nie zarysuj, nie 
zdeformuj itp. powierzchni dyszy i zwężki Venturiego.
Delikatnie poskładaj wszystkie części we właściwej 
kolejności. Nasmaruj uszczelkę o-ring smarem 
silikonowym i włóż na miejsce. Zamontuj pokrywę i 
dokręć ją ręcznie, przytrzymując obudowę. 
Przekręcenie może złamać nasadkę lub obudowę. 
Umieść zawór obejściowy w pozycji "serwisowania"

WAŻNE: Upewnij się, że mały otwór w uszczelce jest 
wyśrodkowany bezpośrednio nad małym otworem w 
obudowie dyszy i zwężki Venturiego. Upewnij się, że 
cyfry są skierowane do góry.

RYS. 95

Poddaj filtr regeneracji i ustaw zawór na pozycję 
zasysania (A). Wyjmij sitko ze złączki na wlocie 
zaworu zwrotnego i sprawdź czy jest ssanie. Umieść 
sitko z powrotem na miejscu po zakończeniu 
sprawdzania.

INFORMACJE SERWISOWE OXY 700+ / OXY 700

CURĂȚIRE DUZEI ŞI TUBULUI VENTURI
Duza şi tubul Venturi (vezi figura 92) curate sunt necesare 
pentru ca filtrul de apă să funcționeze corect. Această piesă 
mică determină aspirație pentru aerare a rezervorului mineral 
în timpul regenerării. Dacă este înfundat cu nisip, murdărie, 
nămol etc., filtrul de apă nu va elimina corect fierul din apă.
Pentru a avea acces la duza și tubul Venturi, scoateţi capacul 
superior al filtrului. Puneţi supapa de ocolire în poziția 
de ocolire. Asigurați-vă că supapa principală a filtrului de apă 
se află în poziția „service” (lipsa de presiune a apei pe duză 
și tubul Venturi). După care, cu o mână cu care țineţi carcasa 
duzei și tubul Venturi, deșurubați capacul. Nu pierdeți garnitura  
o-ring. Ridicați suportul filtrului-sită  Apoi scoateți duza și tubul 
Venturi, garnitura și buşonul. Spălați aceste piese în apă caldă, 
cu săpun și clătiți cu apă curată. Nu uitați să curățați atât partea 
superioară, cât și partea inferioară duzei şi a tubului Venturi. 
Dacă este necesar, folosiţi o perie mică pentru a îndepărta 
fierul sau murdăria. Nu zgâriați,deformați etc. suprafaţa duzei 
şitubulului Venturii.
Asamblați ușor toate piesele în ordinea corectă. Lubrifiați 
garnitura o-ring cu unsoare siliconică și puneți-l la loc. Montați 
capacul și strângeți-l manual ținând în același timp de carcasă.
Răsucirea poate sparge capacul sau carcasa. Puneţi supapa 
de ocolire în poziția de „service”

IMPORTANT: Asigurați-vă că orificiul mic a garniturii este 
centrat direct peste orificiul mic în carcasa duzei și a tubului 
Venturi. Asigurați-vă că partea cu scris este orientată în sus.

Filtrul supuneţi-l regenerării și reglați supapa în poziția 
de aspirație (A). Scoateți filtrul din fitingul pe admisie al supapei 
de reținere și verificați dacă este aspirare. Așezați sita înapoi 
la loc după ce ați terminat verificarea.

FIG. 95

* Instalați partea cu 
literele în sus, partea 
concavă în jos.

eclisă

garn. O-ring 

suport filtrului

sită, filtru-sită
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Supapă de retenţie
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.

SPIS TREŚCI/
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA................2

STR.

30

INFORMAŢII SERVICEECOWATER Service Information

S   Y   S   T   E   M   S

S   Y   S   T   E   M   S  
S   Y   S   T   E   M   S  

30

S   Y   S   T   E   M   S  

Pu
By

USUWANIE CIŚNIENIA WODY ZAWOREM 
OBEJŚCIOWYM
UWAGA: Zawsze usuwaj ciśnienie wody z filtra
EcoWater Systems jak opisano poniżej przed 
wyjęciem części z zaworu lub zbiornika mediów.

ZMNIEJSZANIE CIŚNIENIA
1. Ustaw zawór w pozycji obejścia.
2. Umieść zawór filtra w pozycji napełniania wykonując 

kroki 1 i 5 procedury ręcznej regeneracji ze str. 33.
ZWIĘKSZANIE CIŚNIENIA
1. Ustaw zawór w pozycji serwisowej.
2. Ustaw zawór filtra z powrotem w pozycji serwisowej, 

wykonując kroki 6-12 procedury ręcznej regeneracji 
ze str. 33.

ALTERNATYWNE METODY:
OBEJŚCIE 3-ZAWOROWE (rys. 95)
ZMNIEJSZANIE CIŚNIENIA

1. Zamknij zawór WLOTOWY.
2. Otwórz kurki gorącej i zimnej wody filtrowanej 

w domu.
3. Zamknij zawór WYLOTOWY i otwórz zawór 

OBEJŚCIOWY.
4. Zamknij wszystkie kurki w domu.
ZWIĘKSZANIE CIŚNIENIA

1. Otwórz kurki gorącej i zimnej wody w domu.
2. Zamknij zawór OBEJŚCIOWY i otwórz zawór 

WYLOTOWY.
3. Powoli otwórz zawór WLOTOWY.
4. Zamknij wszystkie kurki w domu.

ZAWÓR OBEJŚCIOWY ECOWATER 
SYSTEMS (RYS. 96)
ZMNIEJSZANIE CIŚNIENIA
1. Zamknij główny zawór wody w domu.
2. Otwórz kurki gorącej i zimnej wody filtrowanej w 

domu.
3. Wepchnij rączkę zaworu obejściowego na pozycję

obejścia.
4. Opcjonalnie: Aby niefiltrowana woda docierała do 

kurków, otwórz główny zawór wody w domu.
ZWIĘKSZANIE CIŚNIENIA
1. Otwórz główny zawór wody w domu, jeśli zamknięty.
2. Otwórz kurki gorącej i zimnej wody.
3. Wyciągnij rączkę zaworu obejściowego na pozycję 

działania.
4. Zamknij wszystkie kurki w domu.

sh in for
pass

Przepływ wody

INFORMACJE SERWISOWE

ELIMINAREA PRESIUNII DE APĂ CU SUPAPA 
DE OCOLIRE
NOTĂ: Eliminați întotdeauna presiunea apei din filtrul 
EcoWater Systems așa cum este descris mai jos, înainte 
de a scoate componentele din supapă sau din recipientul 
cu mediile.
REDUCEREA PRESIUNII
1. Stabiliţi supapa în poziție ocolire
2. Așezați supapa de filtrare din nou în poziția de serviciu, 

urmând pașii 6 -12 din procedura de regenerare manuală 
de pe pagină 33 33.

CREȘTEREA PRESIUNII.
1. Stabiliţi supapa în poziție ocolire
2. Așezați supapa de filtrare din nou în poziția de serviciu, 

urmând pașii 6 -12 din procedura de regenerare manuală 
de pe pagină 33 33.

METODE ALTERNATIVE:
OCOLIRE CU TREI SUPAPE (fig. 95)
REDUCEREA PRESIUNII

1. Închideţi supapa de ADMISIE
2. Deschideți robinetele de apă filtrată caldă și rece din casă.
3. Închideți supapa de EVACUARE A şi deschideţi supapa 

de OCOLIRE.
4. Închideți toate robinetele din casă.

CREȘTEREA PRESIUNII
1. Deschideți robinetele de apă filtrată caldă și rece din casă.
2. Închideți supapa DE OCOLIRE şi deschideţ supapă de 

EVACUARE.
3. Deschideți încet supapa de ADMISIE
4. Închideți toate robinetele din casă.

SUPAPA DE OCOLIRE ECOWATER SYSTEMS 
(FIG. 96) 
REDUCEREA PRESIUNII
1. Închideți supapa  principală din casă 
2. Deschideți robinetele de apă filtrată caldă și rece din casă.
3. Împingeți mânerul supapei de ocolire în pozița ocolire.
4. Opţional: Pentru ca apa nefiltrată să ajungă la robinete, 

deschideți robinetul principal de apă din casă.

CREȘTEREA PRESIUNII
1. Deschideți robinetul principal de apă din casă dacă este 

închis.
2. Deschideţi robinete de apă caldă şi rece.
3. Trageți afară  mânerul supapei de ocolire în poziție 

de funţionare.
4. Închideți toate robinetele din casă.

FIG. 96

FIG. 97

Ocolire cu 3-supape

Supapa de ocolire ecowater systems 
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.

SPIS TREŚCI/
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA................2

STR.

31

INFORMAŢII SERVICEECOWATER Service Information

S   Y   S   T   E   M   S

S   Y   S   T   E   M   S  
S   Y   S   T   E   M   S  

31

S   Y   S   T   E   M   S  

1
C

NO

GND
+5
OUT

24V DC

Zasil.

24V DC

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE
Nie można ustawić niektórych 
parametrów filtra, a wyświetlacz 

pokazuje ikonę kłódki:

Włączona funkcja blokady. Wyłącz funkcję blokady (patrz str. 17).

Ekran stanu pokazuje
“Brak automatycznej regeneracji”

Regeneracja ustawiona na “Off” (tryb 
wakacyjny).

Aby włączyć automatyczne regeneracje ustaw na “Schedule” 
(harmonogram) lub “Automatic” (patrz str. 18).

Powietrze w przewodach 
domowych

Uszczelka o-ring rury pionowej. Wymień uszczelkę o-ring.

Woda spływa do odpływu Uszkodzony dysk wirnika i uszczelki. Wymień dysk wirnika i uszczelki.

Silnik utknął lub brzęczy Usterka silnika lub wewnętrzny błąd 
zaworu powodujący wysoki moment 
obrotowy silnika.

Skontaktuj się z serwisem sprzedawcy.

Wyświetla się kod błędu E1, E3 lub
E4.

Błąd w wiązce przewodów, 
połączeniach z przełącznikiem 
położenia, wyłącznikiem, zaworem lub 
silnikiem.

Skontaktuj się z serwisem sprzedawcy.

Wyświetla się kod błędu E5. Usterka sterowania elektronicznego. Skontaktuj się z serwisem sprzedawcy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW –
WSTĘPNA KONTROLA
Zawsze najpierw sprawdź następujące elementy:
1. Czy wyświetlacz jest pusty?  Sprawdź zasilanie.

2. Czy wyświetla się kod błędu? Jeśli ta, przejdź do
“Automatycznej diagnostyki elektroniki” na następnej
stronie.

3. Czy wyświetla się prawidłowy czas?  Jeśli nie, 
regeneracje wykonywane są o złej godzinie. Ustaw 
aktualny czas (patrz str. 16.)

4. Czy zawory obejściowe są w pozycji działania (patrz 
rys. 96 i 97 na s. 30)?

5. Czy rury wlotowe/wylotowe są odpowiednio 
podłączone do wlotu i wylotu filtra EcoWater?

6. Czy wąż spustowy zaworu jest wolny od zatorów i 
ostrych skręceń oraz czy nie jest podniesiony wyżej niż
2,4 m ponad podłogą.

Jeśli podczas wstępnej kontroli nie stwierdzono żadnych 
problemów, przejdź do “Rozwiązywania problemów –
diagnostyka ręczna” i “Sprawdzenie ręcznej regeneracji” na 
2 następnych stronach

120V AC
60 Hz

ECOWATER
S   Y   S   T   E   M   S Schematic

OUT

120V AC
60 HZ

INFORMACJE SERWISOWE

SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR
PROBLEMA CAUZĂ SOLUȚIE

Nu puteți seta unii parametri 
ai filtrului, iar afişajul indică 
pictograma lacătului 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE
Nie można ustawić niektórych 
parametrów filtra, a wyświetlacz 

pokazuje ikonę kłódki:

Włączona funkcja blokady. Wyłącz funkcję blokady (patrz str. 17).

Ekran stanu pokazuje
“Brak automatycznej regeneracji”

Regeneracja ustawiona na “Off” (tryb 
wakacyjny).

Aby włączyć automatyczne regeneracje ustaw na “Schedule” 
(harmonogram) lub “Automatic” (patrz str. 18).

Powietrze w przewodach 
domowych

Uszczelka o-ring rury pionowej. Wymień uszczelkę o-ring.

Woda spływa do odpływu Uszkodzony dysk wirnika i uszczelki. Wymień dysk wirnika i uszczelki.

Silnik utknął lub brzęczy Usterka silnika lub wewnętrzny błąd 
zaworu powodujący wysoki moment 
obrotowy silnika.

Skontaktuj się z serwisem sprzedawcy.

Wyświetla się kod błędu E1, E3 lub
E4.

Błąd w wiązce przewodów, 
połączeniach z przełącznikiem 
położenia, wyłącznikiem, zaworem lub 
silnikiem.

Skontaktuj się z serwisem sprzedawcy.

Wyświetla się kod błędu E5. Usterka sterowania elektronicznego. Skontaktuj się z serwisem sprzedawcy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW –
WSTĘPNA KONTROLA
Zawsze najpierw sprawdź następujące elementy:
1. Czy wyświetlacz jest pusty?  Sprawdź zasilanie.

2. Czy wyświetla się kod błędu? Jeśli ta, przejdź do
“Automatycznej diagnostyki elektroniki” na następnej
stronie.

3. Czy wyświetla się prawidłowy czas?  Jeśli nie, 
regeneracje wykonywane są o złej godzinie. Ustaw 
aktualny czas (patrz str. 16.)

4. Czy zawory obejściowe są w pozycji działania (patrz 
rys. 96 i 97 na s. 30)?

5. Czy rury wlotowe/wylotowe są odpowiednio 
podłączone do wlotu i wylotu filtra EcoWater?

6. Czy wąż spustowy zaworu jest wolny od zatorów i 
ostrych skręceń oraz czy nie jest podniesiony wyżej niż
2,4 m ponad podłogą.

Jeśli podczas wstępnej kontroli nie stwierdzono żadnych 
problemów, przejdź do “Rozwiązywania problemów –
diagnostyka ręczna” i “Sprawdzenie ręcznej regeneracji” na 
2 następnych stronach

120V AC
60 Hz

ECOWATER
S   Y   S   T   E   M   S Schematic

OUT

120V AC
60 HZ

INFORMACJE SERWISOWE

Funcția de blocare este 
activată.

Opriți funcția de blocare (vezi pag. 17

Se afișează ecranul de stare  
“Lipsa regenerare automată

Regenerarea este setată la 
“Off” (mod de vacanță).

Pentru a activa regenerările automate setaţi la “Schedule” 
(program) sau “Automatic” (vezi pag. 18

Aer în conductele din casă. Garnitura o-ring a ţevii 
vereticale.

Înlocuiți garnitura o-ring. 

Apa curge în scurgere Discul rotorului și garniturile 
deteriorate.

.Schimbat discul

Motorul este blocat sau bâzâie Defecțiune a motorului sau 
defect intern la supapa care 
prduce momentul ridicat de 
rotire al motorului.

Contactați service-ul  vânzătorului.

Afișat un cod de eroare E1, E3 
sau E4.

Eroare la legătura cablajului 
electric, la conexiunile cu 
comutatorul de poziție, 
întrerupător, supapă sau motor.

Contactați service-ul  vânzătorului.

Afișat un cod de eroare E5. Eroare controlului electronic. Contactați service-ul  vânzătorului.

SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR– INSPECȚIE 
INIȚIALĂ
Verificați întotdeauna următoarele elemente:
1. Afișajul este gol?  Verificaţi alimentarea.
2. Este afișat cod de eroare? Dacă da, accesați pagina 

„Diagnosticarea automată a electronicii” pe pagina 
următoare.

3. Este afișat ora corectă? Dacă nu, regenerările se 
efectuează la o oră greșită. Setați ora curentă (vezi pag. 6)

4. Supapele de ocolire se află în poziția de funcționare (vezi 
fig. 96 şi 97 pe pag. 30

5. Țevile de admisie / evacuare sunt conectate corect 
la admisia și evacuarea filtrului EcoWater?

6. Furtunul de evacuare al supapei este fără blocări și răsuciri, 
și nu este ridicat la mai multde 2,4 m  deasuprapodelei?

Dacă în timpul verificării inițiale nu s-au descoperit probleme, 
treceţi la  „Rezolvarea problemelor - Diagnosticare manuală” 
și „Verificarea regenerării manuale” pe următoarele 2 pagini

SCHEMA ELECTRICĂ

SCHEMA ELECTRICĂ

Panoul de comandă de pe spatele panoului frontal

Alimentator

Comutator 
poziție

Senzor 
turbină

Motor 
supap

Ieş. auxil

Intr

FIG. 98

Portocaliu
Verde

Alb 
Roşu 
Roşu 

Negru
Roşu
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.
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AUTOMATYCZNA DIAGNOSTYKA ELEKTRONIKI

Filtr posiada funkcję autodiagnostyki instalacji elektrycznej (z 
wyjątkiem zasilania wejściowego i/lub wodomierza).

Valve position switch (pozycja zaworu –
otwarty/zamkn)
Turbine count (licznik turbiny, jeśli się zmienia, 
wskazuje przepływ wody).
Tank light switch (przełącznik światła zbiornika –
otwarty lub zamknięty)
RF module (moduł RF – wykryty lub nie)
Error code (kod błędu – wezwij serwis)

           

INFORMACJE SERWISOWEINFORMAŢII SERVICE

DIAGNOSTICAREA AUTOMATĂ 
A ELECTRONICII
Filtrul are o funcție de auto-diagnosticare a instalaţiei electrice 
(cu excepția alimentării de intrare și / sau a contorului de apă).
Controlerul monitorizează subansamble electronice și circuite 
pentru funcționarea corectă. În cazul  funcționării defectuoase 
este afișat cod de eroare (fig. 99)

VERIFICAREA TURBINEI
1. Afișați ecranul de diagnosticare conform procedurii de la 

pagina 27. 27.
2. Apăsați ÎN JOS () sau ÎN SUS (), pentru a defila lista de 

afișare Turbine Count (contor de turbină) (fig. 100).

TTabelul de soluționare a  problemelor de pe pagina anterioară 
prezintă codurile de erori care pot apărea și posibilele 
defecțiuni care corespund acestor coduri.
Când pe ecran apare codul de eroare, apăsați tasta SELECT 
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a. Całkowicie otwórz dwa kurki filtrowanej wody, jeden dla 
zimnej, 1 dla gorącej, w pobliżu filtra.

b. Ustaw zawór(y) obejściowy(e) w pozycji “obejście”. W
pojedynczym zaworze, przesuń trzpień do wewnątrz w 
kierunku BYPASS (patrz rys. 8 na stronie 6).  W 
systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).

c. Całkowicie otwórz główny zawór odcinający rury wodnej. 
Obserwuj stały przepływ z obu kranów.

4. UZIEMIENIE RURY ZIMNEJ WODY

Rura zimnej wody (tylko metalowa) jest często 
wykorzystywana jako uziemienie domowej instalacji 
elektrycznej. Instalacja obejściowa 3-zaworowa, 
przedstawiona na rysunku 7, utrzyma ciągłość uziemienia. 
Jeśli używasz plastikowego obejścia, ciągłość jest 
zerwana. Aby przywrócić uziemienie, wykonaj krok 4a lub 
4b poniżej.
a. Użyj zacisku EcoWater (nie dołączony), aby wykonać 
zworkę na rurach wlotowych i wylotowych (patrz rysunek 
13).
b. Zamontuj przewód miedziany nr 4 poprzez usunięty 
odcinek głównej rury wodnej, mocno zaciskając na obu 
końcach - części nie wchodzą w skład zestawu.

5. MOCOWANIE WĘŻA SPUSTOWEGO

a. Przymocuj odcinek węża ogrodowego o średn. wewn. 5/8” 
do złączki zaworu spustowego (patrz rys. 8 na str. 6).

b. Umieść drugi koniec węża w odpowiednim punkcie 
spustowym (odpływ w podłodze, studzienka, wanna,
itp.). Sprawdź i przestrzegaj lokalnych przepisów. Patrz 
rys. 8 na stronie 6, jeśli przepisy wymagają 
odprowadzenia przez sztywną rurę.

WAŻNE: Użyj wysokiej jakości węża o grubej ściance, 
który się łatwo nie zwija ani nie odgina. Filtr nie 
będzie prawidłowo płukany wstecznie, jeśli woda 
nie będzie mogła odpływać przy pomocy tego 
węża podczas regeneracji.

c. Przywiąż/umocuj wąż we właściwym miejscu przy 
odpływie. Ciśnienie wody może spowodować 
gwałtowne poruszanie się węża podczas płukania 
wstecznego w cyklu regeneracji. Zapewnij także 
szczelinę powietrzną co najmniej 1-1/2" pomiędzy 
końcem węża a punktem odpływu. Szczelina 
powietrzna zapobiega odpryskiwaniu zużytej wody do 
filtra przy cofnięciu wody z kanalizacji.

d. Jeśli aby sięgnąć do punktu odpływu jest wymagane 
podniesienie węża spustowego, nie podnoś go wyżej niż 
240 cm nad podłogą. Podniesienie węża może 
powodować wsteczne ciśnienie, które może zmniejszyć 
przepływ wsteczny i nie pozwoli na właściwe 
czyszczenie złoża mineralnego.

6. PRZEPŁUKANIE RUR I SPRAWDZENIE
SZCZELNOŚCI

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części 
filtra spowodowanych ciśnieniem wody lub 
powietrza, wykonaj poniższe kroki dokładnie 
tak, jak je wymieniono:

d. Zakręć oba kurki.
e. Sprawdź szczelność wykonanej instalacji wodnej i 

natychmiast usuń wszelkie nieszczelności. Przestrzegaj 
poprzednich uwag ostrzegających.

f.Włącz gaz lub zasilanie elektryczne 
podgrzewacza wody. Zapal płomień pilotowy, jeśli 
to konieczne. 

7. PODŁĄCZ ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Sterownik filtra pracuje na zasilaniu 24V DC. Dołączony 
zasilacz przekształca domowe zasilanie 120V AC na 24V DC. 
Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego 120V, 60 Hz. 
Upewnij się, że gniazdo jest zawsze "pod napięciem" i nie 
można go przypadkowo wyłączyć.

8. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Na stronach 10-12 znajdują się instrukcje programowania 
sterownika elektronicznego.

9. PROCEDURA URUCHAMIANIA
a. Upewnij się, że główny zawór filtra znajduje się w pozycji 

"serwis" (“S” na krzywce).
b. Ustaw zawór obejściowy w pozycji “serwis”, 

DOKŁADNIE w następujący sposób:
 Pojedynczy zawór obejściowy: POWOLI, wyciągnij 

trzpień zaworu na zewnątrz do pozycji "serwisowej,
wstrzymując się kilka razy, aby filtr mógł powoli nabrać 
ciśnienia.

 Obejście 3-zaworowe: całkowicie zamknij zawór 
obejściowy i otwórz zawór wylotowy. POWOLI otwórz 
zawór wlotowy, wstrzymując się kilka razy, aby filtr 
mógł powoli nabrać ciśnienia.

c. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
d. Rozpocznij regenerację: Na ekranie stanu gotowości 

naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
następnie naciśnij SELECT (ᴑ).  Naciśnij DOWN ()
aby przewinąć do Recharge now, dwukrotnie naciśnij
SELECT (ᴑ). Powinieneś usłyszeć bieg silnika, gdy filtr 
rozpocznie regenerację. Sprawdź, czy zawór przechodzi 
do pozycji "płukania wstecznego" (BW).

e. Pozwól, aby urządzenie wykonało pełne płukanie 
wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
zakończeniu ładowania zawór filtra automatycznie 
powraca do trybu "operacyjnego". Uruchomienie jest 
zakończone.

INSTALACJA

 se va afișa ecranul Diagnosticare pag. 27), astfel încât 
tehnicianul poate izola problema.

ELIMINAREA CODULUI DE EROARE
1. Deconectați alimentatorul de la priza electrică
2. Eliminaţi problema
3. Conectaţi alimentatorul din nou.
4. Așteptați 8 minute în timp ce controlerul pornește supapa 

pentru întregul ciclu. Codul de eroare va fi afișat din nou 
dacă problema nu esterezolvată.

SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR - 
DIAGNOSTICARE MANUALĂ
1. Afișați ecranul de diagnosticare conform procedurii de la 

pagina 27. 27.
2. Apăsați ÎN JOS () sau ÎN SUS (), pentru a defila lista. 

Sunt afișate următoarele poziţii:
 Time (ora curentă)
 Position time (contorizează timpul rămas pentru poziția 

prezentă a supapei)
 Current position (poziția curentă a supapei: funcționare, 

umplere, saramură, spălare în contracurent, spălare rapidă sau 
transferul )

 Requested position (poziția dorită a supapei)
 Motor state (statusul a motorului - pornit sau oprit)
 Valve position switch (poziția supapei - deschisă / închisă)
 Turbine count (contorul turbinei, dacă se schimbă, indică 

debitul de apă).
 Tank light switch (întrerupătorul lămpii rezervorului - deschis 

sau închis)
 RF module (modul RF detectat sau nu)
 Error code (cod de eroare - chemaţi service)

3. Afișarea constantă a „0” (zero) înseamnă că apa nu trece 
prin contor (adică  nu există consum de apă tratată).

4. Deschideți cel mai apropiat robinet de apă tratată.
5. Contorul de pe ecran ar trebui să numere de la 0 și se 

resetează la 140 pentru fiecare galon de debit.
6. Dacă citirea afișajului nu se schimbă odată cu deschiderea 

robinetului, scoateţi cablajul din slotul supapei (fig. 101).

7.  Mutați magnetul mic înainte și înapoi în fața senzorului.
8a.  Dacă afișajul contorului turbinei contorizează în sus 

cu fiecare trecere a magnetului, deconectați țeava de 
evacuare și verificați conexiunea turbinei.

8b.  Dacă afișajul contorului turbinei nu contorizează  în sus 
cu fiecare trecere a magnetului, senzorul este probabil 
defrct.

FIG. 99
FIG. 100

FIG. 101
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW -
RĘCZNE SPRAWDZANIE REGENERACJI
Należy wykonać następujące procedury, aby filtr przeszedł 
cykl regeneracji w celu sprawdzenia działania. Zawsze 
najpierw wykonaj wstępne kontrole (str. 31) i diagnostykę 
ręczną (str. 32).
Zdejmij górną pokrywę, odblokowując zatrzaski, aby 
zobaczyć działanie krzywki i przełączniki podczas obrotu 
zaworu (patrz rys. 104).

10. Przy wyświetlonym ekranie diagnostyki ponownie 
naciśnij przycisk W PRAWO (), aby przestawić zawór 
na Fast Rinse. Ponownie sprawdź szybkość wypływu
jak przy płukaniu wstecznym.

11. Przy wyświetlonym ekranie diagnostyki ponownie 
naciśnij przycisk W PRAWO (), aby przestawić 
zawór z powrotem na Service.

WAŻNE: Przed zakończeniem tej procedury zawsze przestaw 
zawór z powrotem na Service.

8. Sprawdź, czy wskaźnik położenia zaworu na krzywce 
silnika zgadza się z położeniem wyświetlanym na ekranie

9. W trybie Płukania wstecznego, sprawdź czy woda szybko 
wypływa z węża spustowego. Jeśli przepływ jest powolny, 
sprawdź, czy górny dystrybutor, przepływ wsteczny lub 
wąż nie są zatkane

* Jeśli ustawiona jest opcja 2. Płukania wstecznego (s. 22), 
zawór przejdzie do płukania wstecznego i szybkiego 
płukania przed solanką.

INFORMACJE SERWISOWEINFORMAŢII SERVICE

SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR -  
VERIFICARE MANUALĂ A REGENERĂRII
Următoarele proceduri trebuie respectate pentru ca filtrul să fie 
supus unui ciclu de regenerare pentru a verifica funcționarea. 
Întotdeauna faceţi mai întâi verificări preliminare (pag.. 31) 
și diagnosticarea manuală (pag. 32
Scoateți capacul superior prin deblocarea închizătoarelor 
pentru a verifica cum funcționează cama și comutatoare 
în timpul rotației supapei (vezi fig. 104).

1. Afișați ecranul de diagnosticare conform procedurii 
de la pagina 27. 32.

2. Apăsați ÎN JOS () sau ÎN SUS (), pentru a defila lista 
de afișare Turbine Count (fig. 102).

10. 10. Cu ecranul de diagnosticare afișat, apăsați din nou 
tasta DREAPTA (), pentru a muta supapa la Fast Rinse. 
Verificați din nou debitul la fel ca la spălare în contracurent.

11. Cu ecranul de diagnosticare afișat apăsați tasta 
ÎN DREAPTA () pentru a muta supapa înapoi la Service 

IMPORTANT: Înainte de sfârșitul acestei proceduri, 
întotdeauna mutaţi supapa înapoi la Service.

ALTE REPARATII
Ocolire apei nefiltrate (Apa nefiltrată se scurge în apă filtrată): 
1. 1Deteriorat discul pe admise, garnitura sau șaiba ondulată 

(pag. ;36 i 37).
2. Lipsesc sau sunt deteriorate garniturile O-ring la conectarea 

supapei cu ţeava verticală.
Scurgeri de apă din furtunul de evacuare în timpul 

funcționării:
1. Disc rotor defect, garnitura sau șaiba ondulată.
2. Deteriorată garnitura o-ring pe arborele discului de admisie.

3. Verificați, dacă atunci când tija comutatorului este îndreptat  
în jos (la unul din cliche de pe cama motorului supapei), 
şi acest ecran afișează Open (Deschis). Atunci când camă 
supapei se rotește (de exemplu, după Pasul 5, de mai jos), 
tija comutatorului va fi în sus și acest ecran va afișa Closed 
.(Inchis)

4. Apăsați tasta  ÎN SUS (), pentru a defila  lista de afişare
 Current position (poziția curentă) (fig. 103).

5.  Cu ecranul de diagnosticare afișat apăsați tasta ÎN 
DREAPTA () pentru a muta supapa cu Service la poziţia 
următoare.

6. Timpul de umplere implicit este zero, astfel încât supapa 
nu va rămâne în poziția de umplere, decât dacă timpul 
de umplere a fost altfel setat . Dacă s-a oprit pe Fill, din 
nou apăsați tasta ÎN DREAPTA (), pentru a muta supapa 
la poziţiaurmătoare.

7. Timpul implicit de aspirare este zero, astfel încât supapa 
nu va rămâne în poziția de saramură, decât dacă există 
o altă setare. Dacă sa oprit pe Brine, din nou apăsați 
tasta ÎN DREAPTA (), pentru a muta supapa la poziţia 
următoare.

8. Verificați dacă indicatorul de poziție al supapei de pe cama 
motorului se potrivește cu poziția afișată pe ecran.

9. În modul de Spălare în contracurent verificați dacă apa 
se scurge repede din furtunul de evacuare Dacă debitul 
este lent, verificați dacă distribuitorul superior, returul sau 
furtunul nu sunt înfundate.

* Când este setată opțiunea 2. Spălare în contracurent (pag. 
22), supapa va trece la spălare  în contracurent  și spălare 
rapidă înainte de saramură.

FIG. 102

FIG. 103

FIG. 104

Indicatoarele de 
poziție ( supapă 
funcţionează)

CAMĂ

MOTOR

Diagnosticare
Întrerupător de poziționare 

a supapei: Închis
Contor turbină

0

Diagnosticare
Poziția curentă:

 Serviciu
Poziția cerută: 

Serviciu



ECOWATER Table of Contents & Safety GuidesS   Y   S   T   E   M   S

2

SPIS TREŚCI Str.

Dane techniczne i wymiary.............................................. 3
Przed rozpoczęciem montażu......................................... 4
Wypełnianie mediami ....................................................... 5
Ilustracje typowej instalacji .............................................. 6
Instalacja .........................................................................7-8
Informacje ogólne ............................................................. 9
Opis działania .................................................................... 9
Procedura dezynfekcji Iron 700 ...................................... 9
Procedura dezynfekcji Oxy 700+/Oxy 700 ................. 10
Konfigurowanie ..........................................................11-14
Obsługa filtra ............................................................. 15-27
Informacje serwisowe Iron 700..................................... 28
Informacje serwisowe Oxy 700+/Oxy 700 .................. 29
Informacje serwisowe............................................... 30-35
Części do naprawy wszystkich modeli ........................ 36
Części do naprawy - Iron 700 ................................. 37-38
Części do naprawy - Oxy 700+/Oxy 700 .............. 39-40

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.
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RYSUNEK ZŁOŻENIOWY FILTRA LISTA CZĘŚCI FILTRA

1

4
22 2 5

3

11 6

12
7

8

13

14

16

15

17 9

18

19

20

21

10
* Nie dołączono do filtra. Tylko Iron 700.

Aby zamówić części, skontaktuj się z lokalnym 
przedstawicielem EcoWater lub znajdź go na stronie 
EcoWater.

Nr na 
rys. Nr części Opis

1 7353365 Pokrywa górna

– 7357864
Zapasowy zespół panelu 
przedniego (obejmuje nr. 2-
4)

2 ↑ Panel przedni

3 ↑ Klawiatura/nalepka

4 ↑ Sterownik elektroniczny (PWA)

5 7341520 Zapasowa płyta Wi-Fi 

6 7353381 Wspornik panelu przedniego

7 7259927 Wiązka przewodów do przeł. poz.

8 7362699 Zasilacz, 24V DC

9 7353357 Obwódka

10 7353242 Osłona

– 7331177
Zestaw zacisków na szyjkę zbiornika (w 
tym po 2 z nr 11 i 12)

11 ↑ Odcinek zacisku (2 wymagane)

12 ↑ Ustalacz zacisku (2 wymagane)

– 7112963
Zestaw uszczelek O-Ring 
dystrybutora (w tym nr 13-15)

13 ↑ O-Ring, 2-7/8” x 3-1/4”

14 ↑ O-Ring, 13/16” x 1-1/16”

15 ↑ O-Ring, 2-3/4” x 3”

16 7088855 Górny dystrybutor

17 7105047 Dolny dystrybutor

18 7113074 Zbiornik z minerałem, 12” x 54”

19

0505647 Kruszywo filtrujące, 1 cu. ft. *

3423699 Neutralit, 1/2 cu. ft. *

3424509 Węgiel aktywny, 1 cu. ft. *

7175149 Węgiel aktywny, 50 lbs. *

7351046 Zeolit, 56l (tylko Oxy 700+)

20 0501783 Piasek filtrujący, 10 lbs. *

21 7124415 Żwir, 17 lbs.

22 7248706 Zacisk uziemiający – zestaw *

CZĘŚCI ZAMIENNE WSZYSTKICH MODELI

DESENUL DE MONTAJ FILTRU LISTA PIESE FILTRU

Nr pe 
des. Nr. piesei Descriere

1 7353365 Capac superior

– 7357864 Ansamblul de rezervă a panoului 
frontal  (include nr. 2.4)

2 ↑ Panou faţă
3 ↑ Tastatură / etichetă
4 ↑ Controler electronic (PWA)
5 7341520 Placă Wi-Fi de rezervă
6 7353381 Suportul panoului frontal
7 7259927 Cablaj comutator poz..
8 7362699 Alimentator, 24V DC
9 7353357 Brăţară

10 7353242 Carcasa

– 7331177 Kit închizător la gâtul rezervorului 
(din car câte 2 dela nr.11 și 12)

11 ↑ Secțiunea închizătorului 
(obligatoriu 2)

12 ↑ Piesa de fixat închizătorul 
(obligatoriu 2)

– 7112963 Kit garnituri O-Ring a 
distribuitorului (inclusiv nr 13-15)

13 ↑ O-Ring, 2-7/8” x 3-1/4”
14 ↑ O-ring, 13/16” x 1-1/16”
15 ↑ O-ring, 2-3/4” x 3”
16 7088855 Distribuitor superior
17 7105047 Distribuitor inferior
18 7113074 Rezervor cu mineral, 12” x 54”

19

0505647 Agregat de filtrare, 1 cu ft. *;
3423699 Neutralit, 1/2 cu. ft. *;
3424509 Cărbune activ, 1 cu. ft. *;
7175149 Cărbune activ, 50 lbs. *;
7351046 Zeolit, 56l (numai Oxy 700+)

20 0501783 Nisip de filtrare, 10 lbs. *;
21 7124415 Pietriş, 17 lbs.
22 7248706 Clema de împământare – kit *

* Nu este ataşat la filtru. Numai Iron 700.

Pentru a comanda piese, contactați reprezentantul local 
EcoWater sau găsiți-l pe site-ul EcoWater.

Ansamblu pise 
supapă pe pag. 34 

şi 35);
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.
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LISTA PIESE SUPAPĂ

Nr pe 
des. Nr. piesei Descriere

70
7089306 Închizător, 1”, simplu (necesare 2.)
7336428 Închizător, 1”, pachet. 20 buc.

71
7077642 Ţeavă de cupru, 1”, simplă. (necesare 

2.)

7344138 Ţeavă de cupru, 1”, pachet 10 buc. 
((din car câte 10 buc.. de la nr 72)

72
7311127 O-Ring, 1-1/16” x 1-5/16” simplu  

(necesare 2)

7336410 O-Ring, 1-1/16” x 1-5/16” pachet 20 
buc.

– 7331703
Ansamblu turbină și suport,  2 O- 
Ringi (vezi nr 72) şi câte 1 de la nr 73 
şi 74

73 ↑ Suport și arborele turbinei
74 ↑ Turbina
75 7171145 Carcasa supapei
76 7270319 O-Ring, 1/4” x 3/8”
77 7100940 Buşon
78 7081201 Piesa de fixare
79 7175199 Podkładka falista
80 7171161 Capac supapă
81 7172997 Şurub,#6-20 x 2-5/8” (necesare 8)
82 7305150 Comutator
83 7140738 Şurub,#4-24 x 3/4” (necesare 2)

84 7214383 Supapa de ocolre, 1”* (include de câte 
2 bucăți  nr 70 şi 72)

Nr pe 
des. Nr. piesei Descriere

50 7224087 Şurub, #8-32 x 1” (necesare 2)
51 7286039 Motor (din car câte 2 nr. 50)
52 7231393 Placă motor
53 0900857 Şurub,#6-20 x 3/8” (necesare 3)
54 7171250 Lagăr 
55 7283489 Camă și roată dinţată
56 7169180 Închizător evacuare
57 7172793 Adaptor pentru furtunul de evacuare
58 7170288 O-Ring, 15/16” x 1-3/16”, simplu

7336402 O-Ring, 15/16” x 1-3/16”, opak. 20
59 7178202 Buşon evacuare, 7 gpm,
– 7185487 Kit garnituri (include nr 60-65)

60 ↑ O-Ring, 5/8” x 13/16”
61 ↑ O-Ring, 1-1/8” x 1-1/2”
62 ↑ O-Ring, 4-1/2” x 4-7/8”
63 ↑ Garnitura rotorului
64 ↑ Garnitură
65 ↑ Garnitură pentru duză și tubul Venturi
66 7174313 Lagăr, șaibă ondulată
67 7185500 Rotor și disc
68 7171187 Buşon pentru evacuare,
69 7129889 Arc

*Nu este livrată cu filtrul.

Pentru a comanda componente, contactați reprezentantul local EcoWater sau găsiți-l pe site-ul EcoWater
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Niewłaściwe 
zainstalowanie systemu filtracji wody powoduje utratę 
gwarancji.
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj całą instrukcję. 
Następnie zbierz wszystkie materiały i narzędzia konieczne do 
wykonania instalacji.
Sprawdź lokalne przepisy odnośnie instalacji elektrycznej 
i wodociągowej. Instalacja musi być z nimi zgodna.
Używaj wyłącznie bezołowiowego lutu i topnika dla 
wszystkich połączeń lutowniczych, zgodnie z wymaganiami 
krajowymi i lokalnymi.
Podczas obsługi systemu filtracji wody należy zachować 
ostrożność. Nie odwracaj do góry nogami, nie upuszczaj ani 
nie kładź na ostrych krawędziach.
Nie należy lokalizować systemu filtracji wody w miejscu, gdzie 
występują ujemne temperatury. Nie uzdatniać wody w 
temperaturze powyżej 120°F. Uszkodzenie spowodowane 
zamarznięciem lub za wysoką temperaturą powoduje 
utratę gwarancji.
Unikaj instalowania w bezpośrednim słońcu. Nadmierne 
nagrzanie może powodować zniekształcenia lub inne 
uszkodzenia części niemetalicznych.
System filtracji wody wymaga minimalnego ciśnienia wody na 
wlocie 30 psi. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
na wlocie wynosi 125 psi. Jeśli ciśnienie w dzień przekracza 
80 psi, ciśnienie w nocy może przekroczyć maksymalną 
wartość. W razie potrzeby użyj zaworu redukcyjnego ciśnienia 
(dodanie zaworu redukcyjnego może zredukować przepływ).
System filtracji wody działa na zasilaniu elektrycznym 24V DC,
poprzez bezpośredni zasilacz wtykowy (w zestawie). Należy 
używać dołączonego zasilacza, podłączając go do domowego

gniazdka 120V, 60 Hz znajdującego się w suchym miejscu,
uziemionego i odpowiednio chronionego przez urządzenie 
nadprądowe, np. wyłącznik lub bezpiecznik.
System ten nie jest przeznaczony do oczyszczania wody, która 
jest niebezpieczna mikrobiologicznie lub o nieznanej jakości 
bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za systemem.

PRZEPISY FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia 
te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię z 
częstotliwości radiowych, a jeśli nie jest zainstalowane i 
użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. 
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, które można ustalić, wyłączając i 
włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia 
zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:
 Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
 Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a 

odbiornikiem.
 Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż 

ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym

serwisantem RTV, aby uzyskać pomoc.
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez EcoWater 
Systems mogą spowodować unieważnienie uprawnień 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada Standard 
RSS-210. Działanie podlega następującym warunkom: (1) 
urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie 
urządzenia.

Dyrektywa Europejska 2002/96/WE wymaga, aby 
wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były utylizowane zgodnie z wymaganiami dla
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE). Niniejsza dyrektywa lub podobne 
przepisy obowiązują na poziomie krajowym i mogą 
się różnić w zależności od regionu. Należy
zapoznać się ze swoim krajowym i lokalnym 
prawem w zakresie właściwej utylizacji sprzętu.

SPIS TREŚCI/
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PIESE DE SCHIMB OXY 700+ / OXY 700

LISTA PIESE SUPAPĂ

Nu este livrată cu filtru.

Pentru a comanda componente, contactați reprezentantul local EcoWater sau găsiți-l pe site-ul EcoWater

Nr pe 
des. Nr. piesei Descriere

73 7343873 Supapă de reținere la admisie cu 
garnitură O-Ring

- 7331703
Ansamblu turbină și suport,  2 O- 
Ringi (vezi nr 72) şi câte 1 de la nr 
74 şi 75

74 ↑ Suport și arborele turbinei
75 ↑ Turbina
76 7081201 Piesa fixare duza și tubul Venturi
77 7171145 Carcasa supapei
78 7170319 O-Ring, 1/4” x 3/8” (necesare 2)
79 7336208 Filtru admisie de aer
80 7336193 Supapă de retenţie absorbitorului
81 7120526 Cot 90°
82 7292323 O-Ring, 3/16” x 7/16”

– 7085247 Duză şi tubul Venturi (include nr 
83-89)

83 7081104 Carcasa pentru duza și tubul Venturi
84 1148800 Buşon debit, 3 gpm,

85
7114533 Duză şi tubul Venturi cu garnitură
7204362 Numai garnitura, simplă
7336486 Numai garnitura, pachet 20 buc.

86 7146043 Filtru-sită
87 7167659 Suport filtru-sită

88
7170262 O-Ring, 1-1/8” x 1-3/8”, simplu

7336436 O-Ring, 1-1/8” x 1-3/8”, pachet 20 
buc.

89 7199729 Eclisa
90 7175199 Şaibă ondulată
91 7171161 Capac supapă
92 7172997 Şurub,#6-20 x 2-5/8” (necesare 8)
93 7305150 Comutator
94 7140738 Şurub,#4-24 x 3/4” (necesare 2)

95 7214383 Supapa de ocolre, 1”* (include de 
câte 2 bucăți  nr 70 şi 72)

Nr pe 
des. Nr. piesei Descriere

50 7224087 Şurub, #8-32 x 1” (necesare 2)
51 7286039 Motor (din car câte 2 nr. 50)
52 7231393 Placă  motor
53 0900857 Şurub,#6-20 x 3/8” (necesare 3)
54 7171250 Rulment 
55 7335024 Camă și roată dinţată
56 7169180 Închizător evacuare
57 7172793 Adaptor pentru furtunul de evacuare
58 7170288 O-Ring, 15/16” x 1-3/16”, sdimpu

7336402 O-Ring, 15/16” x 1-3/16”, pachet 20
59 7178210 Buşon evacuare, 10 gpm,
– 7185487 Kit garnituri (include nr 60-65)

60 ↑ O-Ring, 5/8” x 13/16”
61 ↑ O-Ring, 1-1/8” x 1-1/2”
62 ↑ O-Ring, 4-1/2” x 4-7/8”
63 ↑ Garnitura rotorului
64 ↑ Garnitură
65 ↑ Garnitură pentru duză și tubul Venturi
66 7174313 Lagăr, șaibă ondulată
67 7335058 Rotor și disc
68 7171187 Buşon pentru evacuare,
69 7129889 Arc

70
7089306 Închizător 1”, simplu (necesare 2)
7336428 Închizător, 1”, pachet. 20 buc.

71
7077642 Ţeavă de cupru 1”, simplă (necesare 2)

7344138 Ţeavă de cupru 1”, pachet 10 buc. (din 
car câte 10 buc.. de la nr 72)

72
7311127 O-Ring, 1-1/16” x 1-5/16” simplu  

(necesare 2) 

7336410 O-Ring, 1-1/16” x 1-5/16” pachet 
20 buc.


