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Fijn dat u gekozen heeft voor een AquaComfort waterontharder. Vanaf 
nu bent u in uw hele huis voorzien van kalkvrij water. De voordelen van 
het zachte water merkt u direct al. Uw handen en huid zullen anders 
aanvoelen na het handen wassen of douchen. Doordat de kalk uit het 
water is, zijn er wel een paar aandachtspunten: 
- Het gebruik van shampoo, zeep- en reinigingsmiddelen kan u  
 halveren.
- Gebruik geen agressieve middelen meer om de kalkaanslag te  
 verwijderen.
 Oude kalkaanslag verdwijnt vanzelf wanneer er zacht water langs  
 stroomt! 
- De vaatwasmachine heeft geen zout en geen glansspoelmiddel  
 meer nodig.
 Alleen vaatwaspoeder is voldoende voor een schone vaat.
-	 Gebruik,	indien	nodig,	grove	filtermaling	i.p.v.	snel	filtermaling	koffie.
 (Omdat het water iets “dikker” geworden is, loopt het gemakkelijker  
 door grove maling)
- Wees voorzichtig wanneer er water in bad, badkamer of douche- 
 cabine blijf liggen. 
 Door het ontbreken van kalk zijn deze oppervlakken gladder dan u  
 gewend was.

De Aquacomfort waterontharders hebben een aantal unieke 
(gepatenteerde) kenmerken: 
- Kans op bacteriegroei uitgesloten. Er is namelijk geen stilstaand  
 water in de waterontharder aanwezig i.v.m. droge zoutvoorraad.
- Gebruikt 50 - 70% minder regeneratiezout dan vergelijkbare  
 waterontharders. 
- Besturingsklep met roterende schijf, waardoor vrijwel geen  
 mechanische slijtage plaatsvindt.
- Levensduur hierdoor minimaal 30 jaar met 15 jaar volledige garantie.
- Uitgebreide microprocessorbesturing waardoor kalkaanslag ook is  
 uitgesloten bij schommelend waterverbruik.
- Overstroming van de zoutvoorraad is uitgesloten.
- Gebruik van normale zouttabletten en deze zijn overal verkrijgbaar.
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Nu de waterontharder bij u in gebruik genomen is en u enthousiast 
bent over de resultaten wilt u dat natuurlijk graag delen met familie, 
vrienden en bekenden. Wanneer u het adres doorgeeft wordt er met 
hen een vrijblijvende afspraak gemaakt waarna een presentatie bij hen 
thuis gegeven wordt. Er wordt dan gekeken wat de mogelijkheden zijn 
om daar een waterontharder te plaatsen en uiteraard welk type. Gaan 
zij tot aanschaf over, dan ontvangt u daarvoor een presentje.
 
Wij wensen u veel plezier toe met de AquaComfort waterontharder.
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Verkorte versie voor het aansluiten  
van de waterontharder

- Op de aansluiting van de waterontharder staan de woorden IN en OUT. 
- Vanaf de watermeter komt bij IN het harde water in de ontharder.
- Het kalkvrije water komt de waterontharder uit bij OUT en gaat dan  
 verder de woning in.

1) Bij IN zit een tuitje waar de afvoerslang aan vastgemaakt moet  
 worden en deze slang moet op het riool worden aangesloten.

2) Duw de bypass in de twee openingen en zet de bypass vast met de  
 borgklemmen.

3) Duw de aansluitslangen in de bypass en zet deze ook vast met de  
 borgklemmen.

4) Sluit de adapter aan. Op het scherm worden achter elkaar dan  
 verschillende zaken zichtbaar:
 a) het type waterontharder, in beeld staat welk type toestel u heeft.
 b) de tijd, in beeld staat ‘present time 12.00’. Voer dan de huidige  
  tijd in met behulp van de pijlknoppen en sluit af met OK.
 c) de hardheid van het water, in beeld staat ‘hardness’. Deze  
  staat standaard vanuit de fabriek op 25 dH. en kunt u naar  
  beneden brengen met de pijlknoppen. Doe dit wel tot 8 a 10 dH,  
  afhankelijk van de hardheid van het water en sluit af met OK.
  Let op: als u dit niet verandert, gaat het toestel te vaak regenereren.
 d) het tijdstip om te regenereren, in beeld staat ‘recharge time’.  
  Deze staat standaard vanuit de fabriek op 2.00 u ingesteld,  
  maar kan dus gewijzigd worden met de pijlknoppen en sluit  
  weer af met OK.

Om het toestel goed te laten functioneren, moeten er nog twee getallen 
ingevoerd worden.
5) Als eerste het maximaal aantal dagen waarin geregenereerd moet  
 worden.
 Als er lange tijd geen water gebruikt wordt in huis, blijft er stilstaand  
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 water in de harskolom staan. Dat is onwenselijk en daarom is het  
 aan te bevelen om minimaal één keer in de tien dagen het toestel  
 te laten regenereren.
 Stel dat als volgt in:
 a) druk de OK-knop plm. 7 seconden in. Nu gaat de waterontharder  
  in service.
 b) druk dan nogmaals op de OK-knop doe dit tot dat ‘recharge day’  
  in beeld verschijnt.
 c) zet dit op 10 (dagen) met de pijlknoppen.
 d) klik nu weer door totdat de tijd weer in beeld verschijnt. 

6) Als tweede: het zoutniveau. 
 Dit doet u door de klep van de zoutbak te openen en op de pekelbuis  
 te kijken. De pekelbuis is de zwarte buis aan de linkerkant met gele  
 cijfers aan de buitenkant. Kijk tot welk cijfer het zout komt en voer  
 dit in met de pijlknoppen. Wanneer er zout bijgevuld moet worden  
 gaat het lampje knipperen. Na het bijvullen ook het zoutniveau aanpassen. 

7) Het toestel is nu klaar om voor het eerst te laten regenereren. Doe  
 dit door de knop linksonder 3 seconden ingedrukt te houden, dan  
 start de regeneratie onmiddellijk.
 a. Er loopt water in de zoutbak om pekel aan te maken.
 b. Hierna wordt de pekel opgezogen en door de harskolom gespoeld.
 c. Het kalk- en pekelwater wordt door de afvoerslang naar het riool  
  gebracht.
 Dit regeneratieproces duurt plm. 1,5 uur waarin u wel water kunt  
 gebruiken maar nog even hard water heeft na dit proces heeft u  
 kalkvrij water. Hierna wordt de normale cyclus aangehouden.

8) Hierna gebeurt het regenereren automatisch op de tijd die u bij punt 4  
 hebt ingesteld nadat er zoveel liter water gebruikt is of na 10 dagen.  
 (zie punt 5) Het regenereren gebeurt dus niet elke nacht!

9) Wanneer u het middelste knopje links indrukt brandt het lampje in  
 de zoutbak.
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1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  Lees voordat u met de installatie begint deze handleiding.
  De installatie moet aan de lokale voorschriften voor leidingwerk en  
 elektriciteit voldoen.
  Gebruik uitsluitend loodvrije soldeer- en smeltmiddelen voor alle  
 zachte soldeerverbindingen.
  Ga voorzichtig met de ontharder om. Keer het apparaat niet 
 ondersteboven, laat het niet vallen en zet het niet op scherpe  
 uitsteeksels.
 Plaats de ontharder niet op een plaats waar kans op bevriezing bestaat,  
 in direct zonlicht of waar deze aan vochtige weersomstandigheden  
 wordt blootgesteld. Bij schade als gevolg van bevriezing of heet  
 water komt de garantie te vervallen. 
 Behandel geen water warmer dan 49°C of kouder dan 4°C.
 De maximum toegestane waterdruk bedraagt 8,5 bar. Als de druk  
 overdag 5,5 bar is, kan de druk ‘s nachts het maximum overschrijden.  
 Gebruik indien nodig een reduceerventiel. De minimaal vereiste druk  
 is 1,3 bar.
 De water ontharder werkt uitsluitend op 24V, 50/60 Hz elektrisch  
 vermogen, geleverd via een directe insteektransformator (bijgeleverd).
 Een 230 V, 50 Hz, geaard, constant onder spanning staand stopcontact  
 is nodig op een droge plaats binnen 2 meter van de waterontharder.
 Dit systeem is niet bedoeld voor het behandelen van microbiologisch  
 onveilig water of water van onbekende kwaliteit zonder dit voor of  
 na het systeem voldoende te desinfecteren.

Europese Richtlijn 2002/96/EG vereist dat alle elektrische en 
elektronische apparatuur volgens de eisen van de Richtlijn 
‘Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur’ (AEEA) 
wordt afgevoerd. Deze richtlijn of vergelijkbare wetten gelden 
nationaal en kunnen per regio verschillen. Zie uw nationale en 
lokale wetten voor de juiste manier om apparatuur af te voeren.
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2. BYPASSKLEP

Plaats altijd een enkelvoudige bypassklep (bijgeleverd), zoals getoond 
in	 figuren	2	en	3.	 Indien	gewenst,	 kunnen	ook	onderdelen	voor	een	
drievoudige bypassklep (niet bijgeleverd) worden aangeschaft en 
gemonteerd,	zoals	getoond	in	figuur	1.	Met	een	bypass	kunt	u	indien	
nodig water omleiden. Dit kan van toepassing zijn tijdens het onderhoud 
en bij eventuele storingen. Zo blijft u voorzien van (hard) leidingwater.

DRIEVOUDIGE BYPASSKLEP

Bypass
klep

InlaatklepUitlaatklep

Van 
waterontharder af

Naar 
waterontharderFIG. 1
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STAND IN GEBRUIK (“SERVICE”)

Ontharder
inlaatklep

Uitlaatklep 
ontharder

Trek aan de
hendel

Zacht
water uit Hard

water in Omgeleid hard
water (gestuurd door

mengstelknop)

Mengstelknop
Draai linksom om de  

hardheid van het behandelde
water te verhogen (rechtsom
om de hardheid te verlagen)FIG. 2

BYPASS STAND

Duw de
hendel

Hard 
water uit Hard

water in
Zeskantmoer

Draai rechtsom om
de mengstelknop
te vergrendelen
(linksom om te
ontgrendelen)

Mengstelknop
Draai in bypass stand

de mengstelknop zo ver
mogelijk rechtsomFIG. 3
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3. INSTALLATIE

1. Plaats de ontharder in een verticale positie op een stevige vlakke  
 ondergrond, in de buurt van een wandcontactdoos en een  
 rioolaansluiting.

2.	 Monteer	de	meegeleverde	flexibele	slangen	aan	de	bypass.	Houd	 
 gedurende de installatie de bypasshendel ingedrukt.

3. Controleer of de turbine in de uitpoort van de klep aanwezig is  
 (FIG. 5).

Behandeld
water

Onbehandeld water naar
externe kranen

Wateraanvoer
Onbehandeld

water

Waterontharder

FIG. 4

FIG. 5

Uitlaat

TurbinesteunTurbine
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Zorg dat alle 3 lipjes van de borgklem door de bijbehorende
gaten op de inlaat- of uitlaatklep van de waterontharder

steken en maximaal in de sparing vallen.

4. Duw de bypass zover mogelijk in de ontharderklep. (FIG. 6) Het is  
	 mogelijk	 de	 bypass	 met	 de	 flexibele	 slangen,	 zowel	 aan	 de	 
 onderzijde als aan de bovenzijde te monteren.

5. Klik de twee borgklemmen van bovenaf op hun plaats (FIG. 6).

6. Sluit de hoofdwaterkraan af en open de aftapkraan om de  
 waterleiding leeg te laten lopen.

7.	 Sluit	de	flexibele	slangen	aan	op	de	waterleiding.	Let	er	op	dat	de	 
	 in-	en	uitgaande	flexibele	slangen	juist	worden	aangesloten.	IN/OUT	 
 staat aangegeven op de klep.

8. Open een aantal koud water kranen op de begane grond en open  
 daarna voorzichtig de hoofdwaterkraan. Laat de koud water kranen  
 enige tijd openstaan, zodat de leidingen goed zijn doorgespoeld.

Borgklem

FIG. 6
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9. Trek na 5 minuten, terwijl de koudwaterkranen nog stromen, de  
 hendel voorzichtig van de bypass in service positie (FIG. 2) Laat de  
 kranen gedurende 10 minuten doorstromen, zodat lucht en bruin  
 water worden verwijderd.

10. Sluit de afvoerslang met slangklem aan op de afvoertule van de  
 klep (FIG. 7+8). Indien een langere afvoerslang nodig is, maak dan  
 uitsluitend gebruik van een gewapende stevige slang.

FIG. 7

Afvoertule

Motor

FIG. 8

1/4” NPT
Schroefdraad

Slangklem

Afvoerslang

Aansluitstukken voor  
9,5 mm binnendiameter 

buis
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11. Leid de afvoerslang naar de afvoer/riolering en bevestig deze. De  
 ontharder kan zijn afvalwater tot maximaal 2,5 meter omhoog  
 afvoeren. Zorg voor een luchtopening om het eventueel  
 terugstromen van het rioolwater te voorkomen. (FIG. 9)

FIG. 9

4 cm
luchtopening

STANDPIJP WASBAK

4 cm
luchtopening

FIG. 10

Rubberen ring en  
elleboog overloop

Kapje vlotterbuis

Vlotterbuis met  
zoutklep binnenin
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Kenmerken van de besturingseenheid

12. Plaats de meegeleverde rubberen ring en elleboog in het gat van  
 20 mm in de achterwand van de zouttank. Sluit deze, indien  
 mogelijk, aan op de afvoer. (FIG. 10)

13. Vul de zouttank met 5 liter koud water en voeg vervolgens een zak  
 van het meegeleverde regeneratiezout toe. Zorg ervoor dat het  
 kapje van de vlotterbuis niet wordt verwijderd. (FIG.10)

14. Sluit de transformator aan op de printplaat en steek deze in de  
 wandcontactdoos. Gebruik uitsluitend de meegeleverde transformator.

4. STARTTIJD REGENERATIE INSTELLEN

Na het uitvoeren van de vorige stap moet u op het display de melding 
“RECHARGE	TIME”	(regeneratietijd)	zien.	Zo	niet,	drukt	u	meermaals	
op de toets OK tot deze melding wordt weergegeven.

1.	 De	starttijd	van	de	regeneratie	is	standaard	ingesteld	op	“2:00	AM”.	 
 Dit is meestal een periode van de dag waarvoor er in de meeste  
 huishoudens geen water wordt verbruikt. Wanneer tijdens de  
 regeneratiecyclus water wordt gebruikt, stroomt er hard water uit  
 de kraan. Als u een andere starttijd voor de regeneratie wilt  
	 instellen,	drukt	u	op	de	toets	r	OMHOOG	of	s	OMLAAG	om	de	tijd	 
 aan te passen in stappen van 1 uur. Zorg dat u de juiste tijdnotatie  
	 kiest	(AM	=	vóór	de	middag	of	PM	=	na	de	middag).

FIG. 20
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2. Wanneer het juiste soort zout wordt weergegeven, drukt u op de  
 toets OK om terug te keren naar het normale werkingsscherm (met  
 de tijdsaanduiding).

5. EXTRA REGENERATIECYCLUS

Soms is een handmatig gestarte regeneratie wenselijk of noodzakelijk. 
Twee voorbeelden:
 U hebt meer water gebruikt dan gewoonlijk (omdat u bezoek hebt  
 gekregen) en het zou kunnen dat u geen onthard water meer hebt  
 voordat de volgende automatische regeneratie begint.
 U hebt de waterontharder niet tijdig bijgevuld met zout en de  
 zoutvoorraad is op. Voeg zout toe aan de waterontharder voordat  
 u een regeneratie uitvoert.
U kunt de regeneratiecyclus onmiddellijk starten of de besturingseenheid 
instellen om de regeneratie te starten op het eerstvolgende ingestelde 
tijdstip	(2:00	AM	of	gebruikersspecifieke	instelling).

6. NU REGENEREREN

Houd de toets REGENEREREN 3 seconden ingedrukt tot de melding 
“RECHARGE” (regenereren), “SERV” (service) of “FILL” (vullen) op 
het display begint te knipperen. De waterontharder start direct een 
volledige regeneratiecyclus. Deze cyclus duurt ongeveer twee uur. 
Daarna beschikt u opnieuw over onthard (zacht) water.

OPMERKING: Als de functie “CLEAN” (reinigen) is ingeschakeld, 
wordt	vóór	de	gewone	regeneratiecyclus	een	terugspoeling	uitgevoerd
en wordt het toestel schoongespoeld. De meldingen “CLEAN” 
(reinigen) en “BKWSH” (terugspoelen) of “RINSE” (spoelen) knipperen
op het display samen met het resterend aantal minuten van de 
reinigingscyclus.
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7. VANNACHT REGENEREREN

Druk even op de toets REGENEREREN (zonder deze ingedrukt 
te houden). “RECHARGE TONIGHT” (vannacht regenereren) 
begint te knipperen op het display. De waterontharder start de 
regeneratie op het eerstvolgende ingestelde regeneratietijdstip (2:00 
AM	 of	 gebruikersspecifieke	 instelling).	 Druk	 nogmaals	 op	 de	 toets	
REGENEREREN als u deze regeneratiecyclus wilt annuleren voordat 
die wordt gestart. De melding “RECHARGE TONIGHT” (vannacht 
regenereren) stopt met knipperen op het display.

FIG. 21

FIG. 22
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8. BEWAKINGSSYSTEEM VAN HET ZOUTNIVEAU

De waterontharder heeft een waarschuwingslampje voor het 
zoutniveau om u eraan te herinneren dat het tijd is om zout bij te vullen 
in de opslagtank.
OPMERKING: Telkens wanneer u de waterontharder met zout vult, 
moet u het zoutniveau opnieuw instellen.
OPMERKING: Dit bewakingssysteem maakt een schatting van de 
huidige zoutvoorraad. De nauwkeurigheid hangt af van het gebruikte 
soort zout.

Stel dit bewakingssysteem in als volgt:
1. Open het deksel van het zoutvat en strijk het zout goed effen.
2. De pekelbuis in de zoutopslagtank heeft een schaalverdeling  
	 voor	het	zoutniveau,	genummerd	van	0	tot	8	(zie	figuur	23).	Noteer	 
 het hoogste getal waarop het zoutniveau zich bevindt of waar dit  
 het dichtst bij ligt. 

3. Druk op de toets ZOUTNIVEAU INSTELLEN tot de merkstrepen  
	 op	 het	 display	 (zie	 figuur	 23)	 gelijkliggen	 met	 het	 cijfer	 op	 de	 
 pekelbuis. Vanaf cijfer 2 of minder begint het controlelampje voor  
 een laag zoutniveau te knipperen.

FIG. 23

Merkstrepen
zoutniveau

Pekelbuis

Zoutniveau
Nummers
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4. Als u het bewakingssysteem voor het zoutniveau wilt uitschakelen,  
 drukt u op de toets ZOUTNIVEAU INSTELLEN voorbij het hoogste  
 cijfer (4, 5 of 8 afhankelijk van het model) tot de melding “OFF”  
 (uitgeschakeld) op het display verschijnt naast het cijfer 8.

9. OPTIONELE INSTELLINGEN:

  ZOUTEFFICIËNTIE
  REINIGINGSFUNCTIE
		REINIGINGSDUUR	IN	MINUTEN
		MAXIMUMAANTAL	DAGEN	TUSSEN	REGENERATIEBEURTEN
  97%-FUNCTIE
  12- OF 24-UURS KLOK
  TERUGSPOEL- EN SNELSPOELTIJD
  BEDIENING VAN DE HULPUITGANG

1. U kunt deze opties instellen door de toets OK 3 seconden ingedrukt  
 te houden tot de melding “000” op het display verschijnt. Daarna  
 drukt u nogmaals op de toets OK om een van de onderstaande  
	 schermen	“SALT	EFFICIENCY”	(zoutefficiëntie)	weer	te	geven.

FIG. 24
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ZOUTEFFICIËNTIE: Wanneer deze functie ingeschakeld (“ON”) 
is,	werkt	 de	waterontharder	met	 een	 zoutefficiëntie	 van	4000	grains	
hardheid	per	pond	zout	(1	pond	=	500	gram)	of	meer.	De	waterontharder	
kan nu vaker regenereren met een kleinere zoutdosis en minder water. 
Bij	 verzending	 uit	 de	 fabriek	 is	 de	 efficiëntiefunctie	 uitgeschakeld	
(“OFF”).	Gebruik	de	toets	r	OMHOOG	of	s	OMLAAG	om	te	schakelen	
tussen “OFF” en “ON”. Wanneer deze functie ingeschakeld (“ON”) is, 
wordt	een	pictogram	voor	de	zoutefficiëntie	weergegeven.

2. Druk nogmaals op de toets OK om een van de onderstaande  
 schermen “CLEAN” (reinigen) weer te geven.

FIG. 25
Pictogram voor
zoutefficiëntie

FIG. 26
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REINIGEN: Deze functie is handig wanneer het toegevoerde water 
veel ijzer en/of een grote hoeveelheid sedimenten (zand, slib, vuil 
e.d.)	bevat.	Wanneer	deze	functie	ingeschakeld	(“ON”)	is,	wordt	vóór	
de normale regeneratiebeurt een terugspoel- en snelspoelcyclus 
uitgevoerd. Zo wordt het harsbed extra gezuiverd voordat dit met 
zoutpekel wordt geregenereerd.
Als het toegevoerde water vrij is van ijzer of sedimenten, schakelt u 
deze functie het best uit (“OFF”) om de waterkwaliteit te handhaven. 
Deze functie is standaard uitgeschakeld (“OFF”). Gebruik de toets  
r	OMHOOG	of	s	OMLAAG	om	te	schakelen	tussen	“OFF”	en	“ON”.

3. Druk nogmaals op de toets OK om een van de onderstaande  
	 schermen	“CLEAN	TIME”	(reinigingsduur)	weer	te	geven.

REINIGINGSDUUR IN MINUTEN: Als u de reinigingsfunctie hebt 
ingeschakeld (“ON”), wordt de duur van de extra terugspoelcyclus 
automatisch ingesteld op de standaardwaarde (modelafhankelijk). U 
kunt deze duur aanpassen van 1 tot 15 minuten. U kunt de cyclusduur
wijzigen	door	op	de	 toets	 r	OMHOOG	of	s	OMLAAG	te	drukken	om	
respectievelijk een langere of kortere duur in te stellen. Als u deze 
instelling ongewijzigd wilt laten, gaat u door naar de volgende stap.

FIG. 27
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4. Druk nogmaals op de toets OK om het scherm “RECHARGE DAYS” 
(regeneratiedagen) weer te geven.

MAXIMUMAANTAL DAGEN TUSSEN REGENERATIEBEURTEN: 
De elektronische besturingseenheid bepaalt automatisch de 
regeneratiefrequentie. Dit garandeert het hoogste gebruiksrendement. 
Meestal	U	kunt	echter	ook	ervoor	kiezen	een	regeneratiebeurt	te	laten	
uitvoeren na een zelfgekozen aantal dagen. Dat kan bijvoorbeeld 
handig zijn wanneer het toegevoerde water ijzer bevat en u de 
waterontharder om de zoveel dagen minstens één keer wilt regenereren 
om	het	harsbed	schoon	te	houden.	Druk	op	de	toets	r	OMHOOG	of	s	
OMLAAG	om	het	aantal	dagen	tussen	twee	regeneratiebeurten	 in	te	
stellen (tot maximaal 15 dagen).

5. Druk nogmaals op de toets OK om het scherm “97%” weer te geven.

FIG. 28

Voorbeeld:
Instellen op max. 4 dagen
tussen regeneratiebeurten

Standaarddisplay

FIG. 29
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97%-FUNCTIE:	Met	deze	optie	kunt	u	zout	en	water	besparen	door	
automatisch een regeneratiebeurt uit te voeren zodra 97% van 
de capaciteit van de waterontharder is opgebruikt. Wanneer deze 
functie ingeschakeld (“ON”) is, kan de waterontharder op elk moment 
regenereren (zodra 97% van de capaciteit is opgebruikt). Deze functie 
is standaard uitgeschakeld (“OFF”). U kunt deze functie naar wens 
inschakelen	door	te	drukken	op	de	toets	r	OMHOOG.

6. Druk nogmaals op de toets OK om het scherm “12 or 24 hr” (12- of  
 24-uurs klok) weer te geven.

12- OF 24-UURS KLOK: Alle tijdsaanduidingen worden standaard weer- 
gegeven in 24-uurs formaat. Als u het 12-uurs formaat wilt gebruiken 
(met	1	tot	12	AM	=	in	de	voormiddag	en	1	tot	12	PM	=	in	de	namiddag),	
stelt	u	de	12-uurs	klok	in	door	te	drukken	op	de	toets	s	OMLAAG.

7. Druk nogmaals op de toets OK om het instelscherm “BACKWASH  
	 TIME”	(terugspoeltijd)	weer	te	geven.

FIG. 30

FIG. 31



23

TERUGSPOEL- EN SNELSPOELTIJD: Als u merkt dat het water 
na het regenereren zout smaakt, moet u mogelijk de terugspoel- en 
snelspoeltijd verhogen. De standaardwaarde voor de terugspoel- en 
snelspoeltijd is modelafhankelijk. U kunt deze instellingen naar wens 
aanpassen in stappen van 1 minuut. 
U kunt de terugspoeltijd aanpassen door te drukken op de toets  
r	OMHOOG	of	s	OMLAAG	om	een	tijdsduur	tussen	1	en	30	minuten	in	
te stellen.* Druk vervolgens op OK om het instelscherm “FAST RINSE 
TIME”	(snelspoeltijd)	weer	te	geven.

U	kunt	de	snelspoeltijd	aanpassen	door	te	drukken	op	de	toets	r	OMHOOG	
of	s	OMLAAG	om	de	snelspoeltijd	in	te	stellen	tussen	1	en	30	minuten.*
 *Als u de terugspoel- en/of snelspoeltijd te laag instelt, kan dat tot  
 gevolg hebben dat het water na de regeneratie zout smaakt.

8. Druk nogmaals op de toets OK om het scherm “CTRL” weer te geven.

FIG. 32

FIG. 33
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BEDIENING VAN DE HULPUITGANG: U kunt de hulpuitgang 
van de elektronische besturingseenheid gebruiken om diverse 
externe apparaten aan te sturen, zoals een chloorgenerator of 
chemicaliëninjector.	Deze	uitgang	voorziet	de	klem	J4	op	de	printplaat	
van 24 VDC tot 500 mA (zie schema op pagina 19). De onderstaande 
tabel verduidelijkt de keuzeopties om de hulpuitgang te gebruiken in 
de diverse fasen van de onthardingscyclus: Deze functie is standaard 
uitgeschakeld (“OFF”). Als u een andere optie in de tabel wilt selecteren, 
drukt	u	op	de	toets	r	OMHOOG	of	s	OMLAAG	om	de	gewenste	waarde	
te kiezen.

SELECTIE NAAM FUNCTIE HULPUITGANG
OFF Uitgeschakeld Blijft voor onbepaalde tijd uitgeschakeld.

BP Bypass Ingeschakeld tijdens volledige 
regeneratiecyclus.

CL Chloor Ingeschakeld wanneer pekel wordt 
aangezogen tijdens de regeneratie.

FS Flow Switch 
(stromings-
schakelaar)

Ingeschakeld wanneer water door de 
turbine stroomt. Wordt uitgeschakeld
8 seconden nadat de waterstroming 
is gestopt.

CF Chemical  
Feeder
(chemicaliën- 
injector)

Wordt gedurende de ingestelde tijd 
ingeschakeld nadat het ingestelde 
watervolume door de turbine is 
gestroomd (zie stap 9 voor de 
werkwijze om inschakelvolume en 
-tijd in te stellen).

FR Fast Rinse
(snelle
spoeling)

Ingeschakeld gedurende de 
snelspoelcyclus tijdens de 
regeneratie.
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9. Druk op OK wanneer de gewenste keuzeoptie wordt weergegeven.  
	 Als	u	een	andere	opitie	dan	“CF”	(chemicaliëninjector)	selecteert,	 
 keert u terug naar het normale werkingsscherm (met de  
	 tijdsaanduiding).	Als	u	CF	(chemicaliëninjector)	hebt	geselecteerd,	 
	 moet	u	twee	extra	instellingen	uitvoeren	om	de	chemicaliëninjector	 
 te gebruiken.

INSCHAKELVOLUME VAN DE CHEMICALIËNINJECTOR: Als u 
de	 hulpuitgang	 hebt	 ingesteld	 op	 “CF”	 (chemicaliëninjector),	 moet	
u instellen welk watervolume door de turbine moet stromen om de 
hulpuitgang in te schakelen. Druk in de alternatieve schermen op de 
toets	r	OMHOOG	of	s	OMLAAG	om	het	inschakelvolume	in	liter	in	te	
stellen. Druk vervolgens op de toets OK om het onderstaande scherm 
te openen.

FIG. 34

FIG. 35
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INSCHAKELTIJD CHEMICALIËNINJECTOR: Druk op de toets  
r	OMHOOG	of	s	OMLAAG	om	 in	 te	stellen	hoe	 lang	de	hulpuitgang	
ingeschakeld blijft (tijdsduur in seconden).

10. Druk op OK om terug te keren naar het normale werkingsscherm  
 (met de tijdsaanduiding).

10. TANKVERLICHTING

Druk op de toets TANKVERLICHTING op de frontplaat om de verlichting 
in de zoutopslagtank in te schakelen. Druk nogmaals op deze toets om 
de verlichting uit te schakelen. Na 15 minuten wordt de tankverlichting 
automatisch uitgeschakeld.

FIG. 36

FIG. 37

Pictogram
tankverlichting
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11. WATERDEBIET DOOR DE ONTHARDER

Wanneer zacht (onthard) water wordt verbruikt, verschijnen 
voortgangsbalken voor het waterdebiet op het display. De 
voortgangsbalken bewegen langzaam bij een laag waterdebiet en 
sneller naarmate het waterdebiet toeneemt. Wanneer alle kranen 
dichtgedraaid zijn en alle waterverbruikende toestellen uitgeschakeld 
zijn, worden geen voortgangsbalken voor het debiet op het display 
weergegeven.

12. RESTERENDE REGENERATIETIJD  
EN KLEPPOSITIE-INDICATOREN

Terwijl de waterontharder regenereert, verschijnt een van de 
kleppositie-indicatoren (“SERV” voor service, “FILL” voor vullen, 
“BRINE” voor pekelen, “BKWSH” voor terugspoelen en “RINSE” voor 
spoelen) op het display. De melding “RECHARGE” (regenereren) 
knippert op het display. Zodra het pekelen (“BRINE”) begint, ziet u de 
resterende regeneratietijd in aantal minuten totdat het toestel opnieuw 
in de stand “SERVICE” wordt gezet. Wanneer de klep op een andere 
cyclus overschakelt, knipperen beide positie-indicatoren. 

FIG. 38

Voortgangsbalken voor het debiet tijdens 
het verbruik van zacht (onthard) water
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13. PROGRAMMAGEHEUGEN

Wanneer de stroomvoorziening naar de waterontharder uitvalt, blijft 
het display leeg. De elektronische besturingseenheid onthoudt echter 
gedurende enkele uren de correcte tijd. Wanneer de stroomvoorziening 
wordt hersteld, moet u de huidige tijd alleen opnieuw instellen als het 
display knippert. Alle andere instellingen (hardheid en regeneratietijd) 
blijven behouden: u hoeft die niet opnieuw in te stellen, tenzij u ze 
wilt wijzigen. Zelfs als de klok onjuist is ingesteld na een langdurige 
stroomonderbreking/-uitval, blijft de ontharder gewoon werken om u 
van onthard water te voorzien. Het kan echter zijn dat het toestel niet 
op het gewenste tijdstip regenereert: daartoe moet u eerst de klok op 
de juiste tijd instellen.

14. REINIGINGSFUNCTIE

Met	de	reinigingsfunctie	kunt	u	verhinderen	dat	grotere	sedimentdeeltjes
in de sanitaire huisinstallaties terechtkomen. Naarmate water door de 
ontharder stroomt, worden de grotere sedimentdeeltjes opgevangen in 
de	ingebouwde	korf.	Vóór	elke	regeneratie	worden	deze	deeltjes	naar	
de afvoer weggespoeld. De reinigingsfunctie zorgt voor een betere
bescherming van waterverbruikende toestellen omdat er minder 
vuildeeltjes	 in	 diverse	 kleppen	 en	 filterzeven	 terechtkomen.	 U	 kunt	
de reinigingsfunctie inschakelen (“ON”) om een extra terugspoelbeurt 
uit te voeren en de reinigingszeef schoon te houden. Deze functie is 
standaard uitgeschakeld (“OFF”).

FIG. 39

Kleppositie- 
indicator

Resterende
regeneratietijd
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BELANGRIJK: De reinigingsfunctie is niet bedoeld als vervanging van 
een	watervoorbehandeling	door	filtratie.	Bij	sterk	vervuild	water	wordt	
aangeraden	sedimenten	separaat	uit	te	filteren.

15. BYPASSMENGKLEP

De bypassmengklep functioneert als gewone dubbelwerkende klep, 
maar	 biedt	 als	 extra	 mogelijkheid	 het	 fijnregelen	 van	 de	 hardheid	
van het behandelde water dat de waterontharder verlaat. Indien er 
iets minder zacht water wordt gewenst dan normaal gezien uit de 
waterontharder komt, kunt u met deze bypassmengklep een kleine 
hoeveelheid hard water omleiden voordat deze in de waterontharder
komt, en vervolgens mengen met het ontharde water dat de ontharder 
verlaat. De omgeleide hoeveelheid water wordt geregeld met behulp 
van	een	mengregelknop	op	de	eindkap	van	de	klepstang	(zie	figuur	41).

Reinigingszeef

Harstank

Bovenste 
verdeler

FIG. 40
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1.	 Als	de	bypassklep	met	volledig	uitgetrokken	hendel	(zie	figuur	41)	 
 in de stand “SERVICE” staat (normale werking van de  
 waterontharder), verhoogt u de hardheid van het behandelde water  
 door de mengregelknop uit volledig gesloten stand tot zes slagen  
 linksom te draaien. Houd tijdens het afstellen van deze knop de  
 hendel van de bypassklep vast om te verhinderen dat de klepstang  
 meedraait.

2. Draai de knop uit volledig gesloten stand niet meer dan 6 slagen  
 linksom anders worden de interne O-ringen uiteindelijk uit hun  
 zitting getrokken en kan water uit de bypassklep lekken.

3. Verminder de hardheid van het behandelde water door de  
 mengregelknop rechtsom te draaien terwijl u de hendel van de  
 bypassklep vasthoudt. Als de knop niet meer verder draait, wordt  
 hard water niet langer gemengd met behandeld water.

4. Zodra de gewenste hardheid is bereikt, kunt u de regelknop  
 vergrendelen door de zeskantmoer met een moersleutel rechtsom  
 te draaien tot die tegen de eindkap vast komt te zitten. Houd de  
 hendel van de bypassklep vast om te voorkomen dat de klepstang  
 meedraait, of gebruik een andere sleutel om de klepstang aan de  
 platte kanten tussen de eindkap en het bypasskleplichaam vast te  
	 houden.	 Maak	 de	 zeskantmoer	 los	 door	 die	 linksom	 te	 draaien	 
 voordat u de hardheid opnieuw instelt of de bypassleiding voor  
 onderhoud afsluit (zie volgende stap).

5. Om de waterontharder te onderhouden of van de bypassklep los te  
 koppelen, moet u de mengregelknop volledig rechtsom draaien om  
 de bypassleiding af te sluiten en te verhinderen dat er water uit de  
 inlaat van de waterontharderklep naar de bypassklep lekt.
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STAND “SERVICE”
(normale werking waterontharder)

Inlaat  
waterontharderklep

Uitlaatklep  
waterontharder

Hendel
uittrekken

Zacht water
uit Hard

water in
Hard water omgeleid

(regeling door
mengregelknop)

Mengregelknop
Linksom draaien om de hardheid 

van het behandelde water te  
verhogen (rechtsom om de  

hardheid te verlagen)FIG. 41



 Voordelen van kalkvrij water 

- Bestaande kalkaanslag verdwijnt.

-  Beter voor huid en haar.

-  Behoud van apparatuur.

- Besparing op zeep- en reinigingsmiddelen. 

- Beter voor het milieu.

De importeur, Amysoft, neemt elke twee jaar contact met u op voor 
onderhoud en neemt dan ook regeneratiezout mee voor de volgende 
twee jaren. 
Heeft u een storing of heeft u eerder zout nodig dan kunt u zelf ook 
bellen naar het volgende telefoonnummer: 0594 – 587603.

Henk Schra
Tel. 038 - 477 53 04

www.aczw.nl
info@aczw.nl


