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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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ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI
Postupujte v súlade s inštrukciami inštalácie. Nepríslušné 
nainštalovanie systému filtrácie vody zapríčiní stratu záruky.
Pred začiatkom inštalácie prečítajte celú inštrukciu. Potom 
zhromaždite všetky materiály a náradie potrebné do vykonania 
inštalácie.
Skontrolujte miestne predpisy pre elektrickú a vodovodnú 
inštaláciu. Inštalácia musí byť z nimi v súlade.
Používajte výlučne bezolovnatú spájku aj tavidlo pre všetky 
spájané spoje, v súlade so štátnymi a miestnymi požiadavkami.
V priebehu obsluhy systému filtrácie vody zachovajte 
opatrnosť. Neodvracajte ho hore nohami, neupúšťajte ani 
nepokladajte na ostré hrany.
Neumiesťujte systém filtrácie vody na mieste, kde sa vyskytujú 
mínusové teploty. Neupravujte vodu s teplotou nad 120°F. 
Poškodenie spôsobené zamrznutím alebo príliš vysokou 
teplotou zapríčiní stratu záruky.
Vyhýbajte sa inštalovaniu v priamom slnku. Nadmierne 
nahriatie môže spôsobiť deformácie alebo iné poškodenia 
nekovových častí.
Systém filtrácie vody vyžaduje minimálny tlak vody na vstupe 
30 psi. Maximálny prípustný tlak vody na vstupe je 125 psi. 
Ak tlak v priebehu dňa prekračuje 80 psi, tlak v noci môže 
prekročiť maximálnu hodnotu. V prípade potreby použite 
tlakový redukčný ventil (pridanie redukčného ventila môže 
zredukovať prietok).
Systém filtrácie vody funguje na princípe elektrického 
napájania 24V DC, prostredníctvom zástrčkového napájača 
(v komplete). Pripojený napájač pripojte od domácej zásuvky 
120V, 60 Hz nachádzajúcej sa na suchom mieste, uzemnenej  
a príslušne chránenej nadprúdovým zariadením, napr. 
vypínačom alebo poistkou.

Tento systém nie je určený pre úpravu vody, ktorá 
je mikrobiologicky nebezpečná alebo o neznámej kvalite bez 
príslušnej dezinfekcie pred alebo za systémom.

PREDPISY FEDERÁLNEJ KOMISIE SPOJOV (FCC)
POZOR: Toto zariadenie bolo pretestované a uznane 
za zhodné s obmedzeniami pre digitálne zariadenia triedy B, 
v súlade s Časťou 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia majú 
zabezpečiť príslušnú ochranu pred škodlivými poruchami 
v domácich inštaláciách. To zariadenie generuje, využíva 
a môže emitovať energiu z rádiových frekvencií, a ak nie 
je inštalované a používané v súlade s inštrukciou, môže 
spôsobiť škodlivé poruchy v rádiovom vysielaní. Neexistuje 
ale záruka, že sa poruchy nevyskytnú v určitej inštalácii. 
Ak zariadenie zapríčiní škodlivé poruchy v rádiovom alebo 
televíznom príjme, ktoré je možné zistiť, vypínajúc a zapínajúc 
zariadenie, odporúča sa   užívateľovi odstránenie porúch 
pomocou jedného alebo niekoľko nižšie uvedených opatrení:
• Prestavte alebo zmeňte polohu prijímacej antény.
• Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením  a prijímačom.
• Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode ako ten, 

do ktoréto je pripojený prijímač
• Skonzultujte sa s predavačom alebo skúseným 

pracovníkom servisu RTV, pre získanie pomoci.
Zmeny alebo modifikácie neschválené firmou EcoWater 
Systéms môžu spôsobiť zrušenie platnosti oprávnení užívateľa 
do obsluhy zariadení.
Zariadenie je v súlade s normou Industry Canada Standard 
RSS-210. Činnosť podlieha nasledujúcim podmienkám:
(1) zariadenie nie môže spôsobovať poruchy, a
(2) zariadenie musí akceptovať všetky poruchy, v tom poruchy, 

ktoré môžu spôsobiť nežiaducu činnosť zariadení.
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Európska smernica 2002/96/ES vyžaduje, aby všetky 
elektrické a elektronické zariadenia boli utilizované 
v súlade s požiadavkami pre opotrebované elektrické 
a elektronické zariadenia (WEEE). Táto smernica 
alebo podobne predpisy sú platné na národnej úrovni 
a môžu sa líšiť v závislosti na regiónu. Zoznámte 
sa so svojim národným a miestnym a právom 
v oblasti príslušnej utilizácii zariadenia.
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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 Specifications & DimensionsS   Y   S   T   E   M   S

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

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model Oxy 700+ Oxy 700

Kód modelu HAIV2 HEIV2
Množstvo zeolitu [l] 56 –
Množstvo kremeňového štrku [kg] 13 13
Rýchlosť prietoku [l/min] 34 - 56 34 - 56
Minimálna rýchlosť prietoku na vstupe 
(vyplachuje zariadenie v priebehu regenerácie) 
[l/min]

37 37

Maximálny tlak napájacej vody [bar] 5,5
Rozsah teploty vody (min./max.) [°C] 4 - 49
Priemer spoja 1,25”
Obmedzenia týkajúce sa odstraňovania nečistôt do 10 mg Fe/l s výnimkou bakteriálnych, 

a organicky  zviazaného železa**)
Viď špecifikácie médií vzhľadom na 
obmedzenie nečistôt

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model Iron 700
Kód modelu HPF12
Odporúčané množstvo minerálu [l] 56
Odporúčané množstvo filtrujúceho 
piesku [kg]

6,5 - 7

Množstvo štrku [kg] 13
Min. - max. tlak napájacej vody 1,4 - 8,6
Min. - Max. teplota napájacej vody [°C] 4 - 49
Minimálna rýchlosť prietoku na vstupe 
(vyplachovanie zariadenia v priebehu 
regenerácie) [l/min]

26

Priemer spoja 1,25”

Model

Nominálny 
rozmer 
nádrže 

na minerály

Rozmer
A [cm]

Rozmer 
B[cm]

Iron 700
Oxy 700 +
Oxy 700

12” x 54” 158 140,3

ROZMERY

ZHORA

Z BOKU SPREDU VÝKR. 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

ROZBALENIE
Filtre EcoWater Systéms Filters sú posielané z továrne 
v 1 balíku. V tomto balíku sa tiež nachádza vrecko s drobnými 
súčiastkami  potrebnými k montáži a inštalácii zariadení spolu 
s inštrukciou.
POZOR:  Nie je pripojený filtrujúci materiál.
 Informácie týkajúce sa objednávania sa nachádzajú 

na str. 36.
Dôkladne skontrolujte či v priebehu prepravy nebol filter 
poškodený, ako aj či sú všetky časti. Tiež skontrolujte 
a zaznamenajte poškodenia balíka. V prípade poškodenia 
upovedomte prepravnú firmu. Firma EcoWater Systéms 
nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v priebehu 
prepravy.
Odstráňte a vyhoďte (RECYKLING) všetky baliace materiály. 
Odporúčame prechovávanie malých častí vo vrecku do času 
ich použitia.

KDE INŠTALOVAŤ FILTER
• Filter umiestite čo najbližšie tlakovej nádrže (systému 

studni) alebo vodomera (mestská voda).
• Filter umiestite čo najbližšie podlahového odtoku alebo 

iného prípustného bodu odtoku (rúra práčky, kanalizačný 
vpust, iné rúry apod.). OPATRNE: Odvádzaná voda vyteká 
z hadice s veľkou rýchlosťou a pod tlakom systému. 
Presvedčte sa, že hadica je dobre pripevnená, aby 
sa predišlo  jej v vypadnutiu a roztresknutí vody, ktoré môže 
spôsobiť poškodenie v okoliu.

• Pripojte filter do hlavnej rúry privádzania vody PRED 
ohrievačom vody. NEPÚŠŤAJTE HORKÚ VODU CEZ 
FILTER. Teplota vody pretekajúcej cez filter musí byť nižšia 
ako 120°F.

• Vonkajšie kohútiky pripojte do rúr s nefiltrovanou vodou, 
pre zachovanie výkonnosti filtra.

• Neinštalujte filter na mieste, v ktorom môže zamrznúť. 
Poškodenia spôsobené zamrznutím nie sú zahrnuté 
do záruky.

• Filter umiestite na mieste, ktoré v prípade úniku nie 
je ohrozené vážnym poškodením. Výrobca neopraví ani 
nezaplatí za vodné škody.

• V blízkosti filtra je potrebná zásuvka 120 V, 60 Hz, 

pre zapnutie napájača. Presvedčte sa, že elektrická 
zásuvka a napájač sa nachádzajú vo vnútri miestnosti 
a sú zabezpečené pred atmosférickými podmienkami.

• Ak inštalujete zariadenie zvonka, musíte podniknúť 
nevyhnutné kroky pre zabezpečenie filtra, vodovodnej 
inštalácie, kabeláže apod. pred činnosťami vonkajších 
podmienok, znečistením, vandalizmom atd., tak ako pri 
montáži vo vnútri miestností.

• Nevystavujte filter na činnosť slnečného žiarenia. Teplo 
môže zmäkčiť a deformovať umelohmotné časti.

NÁRADIE, RÚRY, SPOJKY A INÉ POTREBNÉ 
MATERIÁLY
• Vstupné a výstupné umelohmotné vsuvky pripojené do filtra 

umožňujú prietok vody ako pre rúry 1”. Pre udržanie plného 
prietoku ventilom sa odporúča používanie rúr 1“ do aj vo zo 
spojok filtra. Nepoužívajte menšie rúry ako 3/4”.

• Používajte rúry a tvaroviek z medi, mosadzi alebo umelej 
hmoty PEX.

• VŽDY inštalujte dodaný obtokový ventil alebo 3 uzatváracie 
ventily. Obtokové ventily umožňujú v prípade potreby 
odpojiť vodu do filtra v prípade jeho opravy, pričom voda 
naďalej tečie do rúr v domu.

• Odvádzajúca hadica musí mať čo najmenej 5/8“ vnútorného 
priemeru a spoje záhradnej hadice na jednom konci. 
Pozrite krok 5 na strane 8.

Ak je v súlade s predpismi vyžadovaný pevný výpustný ventil, 
je možné kúpiť potrebné časti (viď strana 6), pre pripojenie 
medenej rúrky do spustu o priemere minimálne 5/8”.

NAPLÁNUJTE SPÔSOB MONTÁŽE FILTRA
Najskôr sa rozhodnite, ako viesť vstupné rúry do filtra výstupné 
z neho. Pozrite na hlavné vodovodné potrubie v mieste, 
v ktorom pripojíte filter. Či sú rúry vyrobené zo spájkovej medi, 
lepenej umelej hmoty či závitovej mosadze /galvanizované? 
Aký je rozmer rúry?
Teraz pozrite na ilustrácie typickej inštalácie na 6. Použite 
ju ako návod v priebehu plánovania konkrétnej inštalácie. 
Presvedčte sa, že smerujete prichádzajúcu nefiltrovanú vodu 
do vstupnej spojky ventila filtra. Otvory ventilov sú označené 
ako IN (vstup) a OUT (výstup).

VÝKR. 2
POZOR: Nie všetky zariadenia sú potrebné v typickej vodovodnej inštalácii.

Ilustrácia predstavuje správne poradie montáže.

Studená voda 
do domu

Horúca voda 
do domu

Nefiltrovaná voda 
do vonkajších kohútikov Mestská voda

Tlaková 
nádrž ALEBO

Voda zo studni

čerpadlo 
v studni

Ohrievač vody Filter chuti 
a vône

Zmäkčo-
vač vody

Filter 
odžele-
zujúci

Filter 
neutrali 
zujjúci

Filter 
sedimentov
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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

VYPLŇOVANIE MÉDIAMI
Továrensky nové zariadenia nemajú iné média ako kremenný 
štrk na spodku nádrže. Pred pripojením filtra naplňte filtrujúci 
piesok a minerály (množstvá sú uvedené v tabuľke 3):
1. Preneste filter na miesto inštalácie a umiestite 

ho na plochom a rovnom povrchu.
2. Snímte horný kryt zariadení a odpojte potrubie medzi 

ventilom a doskou systému ovládania (PWA).
3. Snímte príchytky a pripevňujúce svorky z hrdla nádrže 

a opatrne vytiahnite ventil z nádrže.
4. Skontrolujte výšku zvislej rúry, ako je uvedené na výkresu 

3. Ak sa rúra nachádza 1/2” nad horný rozdeľovač, 
presvedčte sa, že sa dolný rozdeľovač nachádza pod 
štrkom na spodku nádrže. Môže byť nutné umiestenie filtra 
na boku, pre premiestenie štrku na jednu stranu, pridržte 
dolný rozdeľovač v strede nádrže na spodku a postavte 
zariadenie späť. Po kontrole vyrovnajte štrk.

5. Po potvrdení výšky zvislej rúry snímte horný rozdeľovač 
z hrdla nádrže, ponechajúc dolný rozdeľovač (v tom zvislú 
rúru) na mieste, nivelovaný v nádrži.

6. Zakryte horný koniec zvislej rúry čistou handrou, pre 
zabezpečenie pred médium (viď výkr. 4).

7. Používajúc väčší lievik pridajte odporúčané množstvo 
filtrujúceho piesku a minerálu v takom poradí (viď str. 3). 
Použite trochu vody, pre urýchlenie prietoku cez lievik 
(môže byť nutné prefiltrovanie vody z dna rozdeľovača, 
ak sa nádrž naplní vodou).

8. Spláknite otvor nádrže vodou, pre odstránenia čiastočiek 
médií z hornej časti nádrže. Odkryte dolnú základňu 
rozdeľovača.

9. Naplňte nádrž vodou, až po horný okraj.
DÔLEŽITÉ: Nezabudnite naplniť nádrž vodou. Eliminuje 

to vzduch, zavodňuje média a predchádza 
nadmernému tlaku vzduchu v priebehu 
naplňovania filtra.

10. Namontujte tesnenia o-ring  a horný rozdeľovač dôkladne, 
tak ako je ukázané na výkresu 5. Umiestite malé o- ring 
v hornej časti zvislej rúry, ako je uvedené na výkresu 3. 
Ak tesnenia o-ring  vyžadujú mazanie, použite silikónové 
mazivo vysokej kvality.

11. Spustite komplet ventila na nádrž, centrujúc nad zvislou 
rúrou. Pritlačte do dolu na o-ring a zainštalujte príchytky, 
zabezpečujúc pripevňujúcimi svorkami.

12. Opätovne pripojte potrubie medzi ventilmi a doskou 
systému ovládania (PWA).

13. Skontrolujte či výpustná zátka (viď kľúč č. 59 na str. 38, 
40) je vhodne vybraná do používaných médií. V prípade 
potreby zainštalujte inú  zátku.

POZOR: Výška nádrže sa môže niečo líšiť v rámci výrobnej 
tolerancie. Aby bola zvislá rúra dolného distribútora primerane 
vzdialená od vnútorného otvoru ventila, skontrolujte správnu 
dĺžku, ako je uvedené vyššie. V prípade potreby zrežte zvislú 
rúru pre prispôsobenie dĺžky. Odstráňte výronky a ostré hrany.

VÝKR. 3

VÝKR. 4

VÝKR. 5

Horná hrana 
horného 
distribútora

Zvislá rúra

0” do 1/2”

Zakryte alebo 
zapchajte zhora 
zvislú rúru Lievik

Nádrž

Dolný distribútor 
ma byt 
vycentrovaný

Horný 
distribútor

Zvislá rúra 
dolného 
distribútora

o-ring, 2-7/8” x 3-1/4”

o-ring, 13/16” x 1-1/16”

o-ring, 2-3/4” x 3”

Povrch 
tesnenia o-ring 
musí čistý
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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

INŠTALÁCIA S OBTOKOVÝM VENTILOM  ECOWATER

voda 
filtrovaná

voda 
nefiltrovaná

HLAVNÉ POTRUBIE

zásuvka 
120V, 60 Hz

Nefiltrovaná voda 
do vonk. kohútikov

Adaptér 1* (2) 
nepripojený

Medená rúra 1*

(2)* O-Ring (2)*

#7214383 
Obtokový 
ventil

svorka  (2)*

vstupný 
ventil

*V komplete s filtrom – rúra a spoje 
Dodané inštalatérom

ventil 
VSTUPNÝ

(2)* O-Ring (2)*

Medená rúrka 1*

svorka (2)*

Adaptér 1* (2)
nepripojený

HLAVNÉ POTRUBIE

OMINUTIE

INŠTALÁCIA S 3- VENTILOVÝM OBTOKOM 

VPUST
VÝPUST

OBTOK

Pre DODÁVKU filtrovanej:
-Otvor vstupný aj výstupný 
ventil
Pre OBTOK nefiltr.:
- zatvorte vstupný a výstupný 
ventil
- otvor obtokový ventil

Použite ak voda priteká zľava. 
Obsahuje jedn. alebo trojitý ventil 

VODA 
FILTROVANÁ

VODA 
NEFILTROVANÁ

DO VST. 
FILTRA

Z VÝSTUPU
FILTRA

VÝKR. 6 VÝKR. 7

VÝKR. 8

Spojka 
výpustu

Hadica 
výpustného 

ventila

Vyjmite pre  prietok 
filtrovanej vody

Stlačte 
s cieľom 
obtoku

Hadica 
výpustného 

ventila

Pripevni
rúru

Odtok 
v podlahe

Vzdušná 
medzera 
1-1/2’’

Do odtoku, vpustu,
vane apod.

Medená 
rúrka 5/8;; 
I.D.
(minimum

Svorka
Spojka

Adaptér záhradnej hadice

Vzdušná medzera
              1-1/2

VANA

SUMP

ZVISLÁ
RÚRA

Vzdušná medzera
           1-1/2

Vzdušná medzera 1-1/2

PRIPOJENIE PEVNEJ RÚRY DO VÝPUSTNÉHO VENTILA
pre pripevnenie medenej rúrky do filtra, kúpte fítink do záhradnej hadice 

minimum 5/8’’ I.D. a potrebné rúrky.
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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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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. ZATVORENIE PRÍTOKU VODY
a. Zatvorte hlavný ventil prítoku vody v blízkosti studňového 

čerpadla alebo vodomera.
b. Vypnite elektrické napájanie alebo palivo do ohrievača 

vody.
c. Otvorte dolný aj horný kohútik, aby sa vypustila celá voda 

z rúr v domu.

2. INŠTALÁCIA OBTOKOVÉHO VENTILA 
A/ALEBO  PLASTOVÉHO ADAPTÉRA / 
MEDENEJ RÚRKY:

a. V prípade montovania jednotlivého obtokového ventila 
vtlačte obtokový ventil z namazaným tesnením o-ring do 
vstupných a výstupných otvorov ventila (viď výkresy 6 a 9).

- ALEBO -
b. V prípade montovania obtokového systému 3- ventilového, 

vsuňte adaptér z umelej hmoty a medenú rúrku 
z namazaným tesnením o-ring na príslušné vstupné 
a výstupné otvory ventila (viď výkresy 7 a 9).

c. Presvedčte sa, že turbína a podpera sú na svojom mieste 
v otvore ventila, ako je uvedené na výkresu 10.

d. Nasaďte dva veľké plastové západky na vstupné 
a výstupné otvory, zhora dole (viď výkres 11). Presvedčte 
sa, že zapadli na svoje miesto. Potiahnite za obtokový 
ventil, medenú rúrku alebo adaptér z umelej hmoty, aby 
ste sa presvedčili, že sú dobre zabezpečené.

3. VYKONAJTE  VODOVODNÚ INŠTALÁCIU 
DO FILTRA A Z NEHO

Na základe “Schémy typickej inštalácie” na str. 6, Konajte 
podľa nižšie uvedených pokynov v priebehu pripojovania 
vstupných a výstupných rúr:
• Presvedčte sa, že privádzaná, nefiltrovaná voda 

je smerovaná do VSTUPNÉHO OTVORU ventila.
• Zainštalujte obtokový(é).ventil(y) 
• V prípade inštalácie z pájkovanej medi, pájkovanie 

vykonajte pred pripojením spojov rúr filtra. Teplo horáka 
spôsobí poškodenie elementov z plastov.

• Použite tesniacu hmotu na všetkých vonkajších závitoch.
• Skrúcajte závitové spoje rúr do plastových spojok, opatrne, 

aby sa nadmerne neskrútili.
• Podoprite prítokovú a výtokovú inštaláciu (použite vešiaky 

do rúr), pre odľahčenie spojky ventila.

Svorka (2)

Výstup

Turbína

Medená rúrka 1“ 
(nainštalujte vo ventile 
filtra alebo obtokovom 
ventile)

Podpera 
turbíny

Vstup

Svorka (2)

Podpera 
turbíny

Výstup ventila

Turbína

O-ring Svorka Obtokový ventil, 
medená rúrka alebo 
plastový adaptér

Prierez vstupu alebo 
výstupu ventila

Umiestite svorku medzi krúžkami 
s väčším priemerom

VSTUP VÝSTUP

Otočte obtokový ventil 
dole, ak je namontovaný 
na inštalácii na úrovni 
podlahy

VÝKR. 9

VÝKR. 10

VÝKR. 11

VÝKR. 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.

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

STR.

8
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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. UZEMNENIE RÚRY STUDENEJ VODY
Rúra studenej vody (len kovová) je často využívaná ako 
uzemnenie domácej elektrickej inštalácie. Obtoková inštalácia 
3-ventilová, predstavená na výkresu 7, udrží nepretržitosť 
uzemnenia. Ak používate plastový obtok, je nepretržitosť 
prerušená. Pre privrátenie uzemnenia, vykonajte krok 4a alebo 
4b nižšie.
a. Použite svorku EcoWater (nepripojená), pre vykonanie 

prieponky (vodiča) na vstupných a výstupných rúrach (viď 
výkres 13).

b. Namontujte medený vodič č. 4 cez vylúčený úsek hlavnej 
vodnej rúry, mocno stlačujúc na oboch koncoch – časti nie 
sú v komplete.

5. PRIPEVNENIE VÝPUSTNEJ HADICE
a. Pripevnite úsek záhradnej hadice o vnút. pr. 5/8” do spojky 

výpustného ventila (viď výkr. 8 na str. 6).
b. Umiestite druhý koniec hadice v odpovedajúcom výpustnom 

bode (odtok v podlahe, vtoková šachta, vaňa, apod.). 
Skontrolujte a dodržiavajte miestne predpisy. Viď výkr. 8 na 
strane 6, ak predpisy vyžadujú odvádzanie pevnou rúrou.

DÔLEŽITÉ:  Použite hrubostennú hadicu vysokej kvality, ktorá 
sa ľahko nezvinuje  ani neohýba. Filter nebude 
správne spätne preplachovaný, ak voda nebude 
môcť odtekať v priebehu regenerácie pomocou 
tejto hadice.

c. Priviažte/pripevnite hadicu na odpovedajúce miesto pri 
odtoku. Tlak vody môže spôsobiť prudký pohyb hadice 
v priebehu spätného preplachovania v cykle regenerácie. 
Zabezpečte tiež vzduchovú medzeru čo najmenej 1-1/2“ 
medzi koncom hadice a bodom odtoku. Vzduchová 
medzera predchádza vystrekovaniu spotrebovanej vody 
do filtra pri vrátení vody z kanalizácie.

d. Ak je vyžadované pre dosiahnutí bodu odtoku dvihnutie 
výpustnej hadice, nedvíhajte ju vyššie ako 240 cm nad 
podlahu. Dvihnutie hadice môže spôsobiť spätný tlak, ktorý 
môže znížiť spätný prietok a neumožní príslušné čistenie 
minerálneho ložiska.

6. PREPLACHOVANIE RÚR A KONTROLA 
TESNOSTI

POZOR:  Pre vyhnutiu sa poškodeniu vnútorných častí filtra 
spôsobených tlakom vody alebo vzduchu,  vykonajte  
nižšie kroky presne tak, ako je uvedené:

a.  Celkom otvorte dva kohútiky filtrovanej vody, jeden pre 
studenú, 1 pre horúcu, v blízkosti filtra.

b. Nastavte obtokový(é) ventil(y) v polohe “obtok”. 
V jednotlivom ventile, presuňte driek do vnútra v smere 

BYPASS (viď výkr. 8 na strane 6). V systéme 3-ventilovým, 
zatvorte vstupné a výstupné ventily a otvorte obtokový 
ventil (viď výkr. 7 na strane 6).

c. Celkom otvorte hlavný uzatvárací ventil vodnej rúry. 
Pozorujte stály prietok z oboch kohútikov.

d. Zatvorte oba kohútiky.
e. Skontrolujte tesnosť vykonanej vodnej inštalácie a okamžite 

odstráňte všetky netesnosti. Dodržiavajte  predchádzajúce 
výstražné pokyny.

f. Zapnite plyn alebo elektrické napájanie ohrievača vody. Ak 
je to nutné, zapáľte pilotný plameň.

7. PRIPOJTE ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE:
Ovládač filtra pracuje na napájaní 24V DC. Pripojený napájač 
pretvára domáce napájanie 120V AC na 24V DC. Pripojte 
napájač do elektrickej zásuvky 120V, 60 Hz.
Presvedčte sa, že zásuvka je vždy „pod napätím“ a nie 
je možné ho náhodne vypnúť.

8. PROGRAMOVANIE OVLÁDAČA
Na stranách 10-12 sa nachádzajú inštrukcie programovania 
elektronického ovládača.

9. PROCEDÚRA UVÁDZANIA DO PREVÁDZKY
a. Presvedčte sa, že hlavný ventil filtra sa nachádza v polohe 

„servis“ (“S” na vačke).
b. Nastavte obtokový ventil v polohe “servis”, DÔKLADNE 

nasledujúcim spôsobom:
• Jednotlivý obtokový ventil: POMALY, vytiahnite 

driek ventila zvonka do polohy „servisnej, zadržujúc 
niekoľkokrát, aby filter mohol pomaly získať tlak.

• Obtok 3-ventilový: celkom zatvorte obtokový ventil 
a otvorte výstupný ventil. POMALY otvorte vstupný 
ventil, zadržujúc niekoľkokrát, aby filter mohol pomaly 
získať tlak.

c. Skontrolujte tesnosť všetkých spojov.
d. Začnite regeneráciu: Na obrazovke stavu pripravenosti 

stlačte tlačidlo 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

, pre premietnutie Hlavného 
Menu. Presvedčte sa, že je podsvietené Recharge, potom 
stlačte 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

.  Stlačte DOWN () pre previnutie 
do Recharge now, dvakrát stlačte SELECT

ECOWATER InstallationS   Y   S   T   E   M   S
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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

. Počujete 
chod motora, keď filter začne regeneráciu. Skontrolujte, 
či ventil prechádza do polohy „spätného preplachovania“ 
(BW).

e. Dovoľte, aby zariadenie vykonalo plné spätné 
preplachovanie a rýchle preplachovanie  (trvá približne 
30 minút). Po ukončení nabíjania ventil filtra sa automaticky 
vracia do „operačného“ režimu . Uvedenie do prevádzky 
je ukončené.

VÝKR. 13

Uzemňujúca 
svorka

Rúry
vstupné/výstupné 
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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

Kyslá voda, pretekajúc cez minerálne ložisko filtra, rozpúšťa 
niektoré minerály. Zvyšuje to pH nad 6,8, a neutralizuje 
kyslosť. Pretože sa minerál rozpúšťa  , filter vyžaduje opätovné 
naplnenie. Doba medzi doplnením závisí od stupňa kyslosti a 
množstvá spotrebovanej vody. Priemerná životnosť ložiska je 
približne 1 rok

FILTRE NEPRÍJEMNÉHO PACHU A CHUTI
Filter chuti a vône odstraňuje väčšinu chutí, pachov a niektoré 
organické farby.
Nepríjemné chute a pachy sú spôsobené rôznymi príčinami 
(chlór, ropa, triesloviny apod.). Aktívne uhlie vo filtre ma veľkú 
schopnosť pohlcovania týchto nečistôt.
Ložisko aktívneho uhlia obyčajne postačí na približne 1 rok. 
Jednako sa toto obdobie môže skrátiť v prípade veľkej spotreby 
vody alebo intenzívnych pachov alebo chutí vody. Aktivované 
uhlie nepodlieha regenerácii a po opotrebovaniu ho vymeňte.

SEDIMENTAČNÉ FILTRE
Sedimentační filter odstraňuje piesok, hlinu, múl alebo drobné 
organické látky z vody. Sedimenty vo vode je možné uvidieť 
, pridržaním vzorky vody v priezračnej nádobe pred svetlom. 
Častice sú zavesené vo vode alebo osadené na dne.
Minerály vo filtre mechanicky filtrujú častice sedimentu, keď 
voda prechádza cez ložisko.
Tieto minerály slúžia nekonečne dlho, ak sú správne 
udržiavané.

NEUTRALIZÁTORY KYSLOSTI
Kyslá voda (6,0 až 6,8 pH) je korigovaná filtrom neutralizujúcim 
kyslosť. Kyslá voda, mimo, že je niekedy priezračná, skracuje 
trvanlivosť  rúr zo železa, a tiež spôsobuje koróziu medených 
alebo mosadzných rúr a tvaroviek. Spôsobuje zelené alebo 
modré škvrny na inštaláciách a neskôr môže vyleptať smalt.

odtoku, a potom vyprázdňuje nádrž z vody, nahradzujúc ju 
vzduchom vťahovaným odsávačom. Keď sa systém vráti do 
operačného režimu, tlak vody stlačí vzduch v minerálnej nádrži 
a ponechá 8-14“ vzduchu v hornej časti nádrže.

Servisná voda vteká do filtra a preteká cez vzduch uchytený 
v hornej časti nádrže minerálov. Rozpustené železo je 
oxidované, a potom médiami odstraňované v nádrži. V 
priebehu regenerácie systém najskôr odvádza nečistoty do 

potom stlačte 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

.  Stlačte DOWN () pre 
pretočenie do Recharge now, dvakrát stlačte 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

. Keď počujete chod motora, filter začne regeneráciu. 
V priebehu regenerácie z minerálu sú vyplachované 
čiastočky. Dezinfekčný prípravok a všetky zvyšky v zariadení 
sú odstraňované do odtoku.
Filter vracia do normálnej činnosti po cca 30 minútach. 
Po ukončení regenerácie celkom otvorte kohútik studenej 
vody za filtrom a umožnite, aby cca 200 l vody pretieklo cez 
filter. Zaberie to 20 minút. Zatvorte kohútik. Proces dezinfekcie 
je ukončený.
*POZOR:  Dezinfekcia je odporúčaná spoločnosťou Water 

Quality Association. Pri niektorých prívodoch vody 
navrhuje periodickú dezinfekciu.

Výrobca sa snaží, aby filter vody bol čistý a hygienický. 
Materiály použité pre výrobu filtra neinfikujú ani neznečisťujú 
dodávanú vodu a nespôsobujú rozvoj baktérií. Jednako 
v priebehu transportu, prechovávania, inštalovania a obsluhy 
baktérie môžu preniknúť do filtra alebo médií. Z tejto príčiny 
v priebehu inštalácie sa* odporúča vykonanie dezinfekcie 
nasledujúcim spôsobom.
Vlej cca 60 ml dole uvedeného dezinfekčného prípravku 
do filtra:
1. Chlórnan vápenatý, dostupný v podobe granúl alebo 

tabletiek, pod obchodným názvom, Perchloron alebo HTH.
2. Populárne domáce bielidlo 5,25%, napr. Clorox.

POZOR: FILTRE S AKTÍVNYM UHLÍM – Aktívne uhlie 
absorbuje dezinfekčný prípravok, zväčšujúc niečo objem.
Začnite regeneráciu: Na obrazovke stavu pripravenosti stlačte 
tlačidlo 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

, pre premietnutie Hlavného menu. 
Presvedčte sa, že je podsvietené Recharge,

OPIS ČINNOSTI

PROCEDÚRA DEZINFEKCIE 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
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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

Výrobca sa snaží, aby filter vody bol čistý a hygienický. 
Materiály použité pre výrobu filtra neinfikujú ani neznečisťujú 
dodávanú vodu a nespôsobujú rozvoj baktérií. Jednako 
v priebehu transportu, prechovávania, inštalovania a obsluhy 
baktérie môžu preniknúť do filtra alebo médií. Z tejto príčiny 
v priebehu inštalácie odporúča sa* vykonanie dezinfekcie 
nasledujúcim spôsobom.
1. Získajte 12% roztok peroxidu vodíka farmaceutickej triedy.  

0,95 l je požadované pre filter 10“, 1,9 l pre filter 12“.
2. Vyjmite sieťkový filter na vstupe vzduchu spätného ventila 

na súprave dýzy a prechodky Venturi (viď výkr. 14).
3. Pripevnite rúrku o vnút. pr. 3/8 I.D. do hrdla spätného 

ventila odsávača (viď výkr. 15).
4. Vložte voľný koniec rúrky do zásobníka s peroxidom 

vodíka.
5. Začnite regeneráciu: Na obrazovke stavu pripravenosti 

stlačte tlačidlo 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

, pre premietnutie Hlavného 
menu. Presvedčte sa, že je podsvietené Recharge, potom 
stlačte 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

. Stlačte DOWN () pre pretočenie 
do Recharge now, dvakrát stlačte 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

. Keď 
počujete chod motora, filter začne regeneráciu. Filter bude 
spätne vyplachovaný 15-17 minút, a potom sa automaticky 
presúva do polohy „odsávanie“. Poberie on peroxid vodíka 
a odovzdá ho cez zeolitové média čistiac a dezinfikujúc je.

6. Po pobratí do filtra peroxidu vodíka, umožnite, aby filter 
odsával vzduch po celý čas cyklu “odsávanie”.

7. Automaticky po ukončení cyklu “odsávanie” sa filter vráti 
do režimu činnosti.

8. Odstráňte rúrku a opätovne nainštalujte sieťkový filter 
na vstupe spätného ventila odsávača.

9. Proces čistenia/dezinfekcie je ukončený.
* POZOR:  Dezinfekcia je odporúčaná spoločnosťou Water 

Quality Association. Pri niektorých prívodoch 
vody navrhuje periodickú dezinfekciu.

.

Komplet dýzy a 
priechodky Venturi

Spätný ventil

Hrdlo 3/8“

Snímte sitko vstupu 
vzduchu

Komplet dýzy 
a priechodky Venturi

Spätný ventil

Hrdlo 3/8“

Pripojte rúrku 3/8“ 
do hrdla

Umiestite druhý koniec rúry 
v roztoku  peroxidu vodíka

VÝKR. 14

VÝKR. 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.

SPIS TREŚCI/
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KONFIGUROWANIE

KONFIGUROVANIE

Po prvom pripojení filtra EcoWater Systéms k napájaní zaznie 
zvukový signál, a na displeji sa krátko ukáže logo, a potom 
informácia o modeli. Potom rad obrazoviek „kreátora“ urguje 
Zaveďte enie základných operačných informácií:

Opcia s tlačidlom  WPS
4. S pomocou tlačidla 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

 vyberte Pushbutton 
(WPS). Displej filtra ukáže “Push wireless router button” 
(Stlačte tlačidlo routera).

1. JAZYK Ak je už vedľa požadovaného jazyka bodka 
(výkr. 17), prejdite do Kroku 2. V opačnom prípade stlačujte 
tlačidlo DOLE () ALEBO hore () pre pretočenie do 
požadovaného jazyka, a potom stlačte tlačidlo 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

, pre jeho vybratie.
2. Stlačte 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

, pre prechod do ďalšej obrazovky 
kreátora.

POZOR:  Konfiguráciu bezdrôtovej siete je tiež možno 
vykonať po ukončení celej konfigurácie (kroky 
16- 28). Z hlavného menu, prejdite dole do menu 
Advanced settings (pokročilé nastavenie) a vyberte 
Wireless setup (Bezdrôtové nastavenie).

3.  BEZDRÔTOVÉ NASTAVENIE Vyberte spôsob spojenia 
filtra s bezdrôtovou domácou sieťou:

Prehliadač:  môžete sa spojiť pomocou prehliadača na 
svojom laptope, tablete alebo telefóne. Prejdite 
do kroku 7.

ALEBO
Tlačidlo:  Ak Váš bezdrôtový router má tlačidlo WPS (Wi-Fi 

Protected Setup) alebo Push to Connect, je 
možné použiť túto  metódu do spojenia.  Prejdite 
do kroku 4.

5. Stlačte na svojom routerze tlačidlo WPS alebo Push 
to Connect a počkajte minútu alebo dve, pre zistenie či 
displej ukáže “Connected” (Spojené) a uvedie kód. Ak nie, 
anulujte a využite prehliadač.

6. Ak bude kód premietnutý, zapíšte ho. Bude potrebný 
v priebehu registrácie Vášho systému na strane Eco-Water.  
Prejdite do Kroku 16 na nasledujúcej strane.

POZOR:  Ak pri správe “Connected” displej ukáže “-- -- - -” 
(čiarky) namiesto kódu, môže to znamenať, že Váš 
router nie je pripojený do Internetu.

 Skontrolujte či internetové spojenie routera funguje 
na laptope alebo inom zariadení.

Opcia s prehliadačom
7. Stlačte tlačidlo (), aby prejsť do Prehliadača.

8. Dvakrát stlačte 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

. Na displeji sa ukáže “See 
connection instructions” (Pozrite inštrukciu pripojenia).

pokračovanie na nasledujúcej strane

VÝKR. 16

VÝKR. 17

VÝKR. 18

VÝKR. 22

VÝKR. 21

VÝKR. 20

VÝKR. 19

Displej
VĽAVO HORE VPRAVO

SELECT DOLE

Jazyk

Anglický

Španielsky

Francúzsky

Nastavenie bezdrôtovej siete

Stlač tlačidlo(WPS)

Prehliadač ka

Opusti

Nastavenie bezdrôtovej siete

Stlač tlačidlo WI-Fi na routeru

Anuluj

Nastavenie bezdrôtovej siete

Spojené!
Kľúč:
abc123

Pokračuj

Nastavenie bezdrôtovej siete

Stlač tlačidlo(WPS)

Nastavenie bezdrôtovej siete

Prehliadač ka

Opusti

Viď návod spojenia

Anuluj
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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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pokračovanie z predchádzajúcej strany 14. Ak kód bude premietnutý (môže to zaujať niekoľko sekúnd), 
zapíšte ho. Bude potrebný v priebehu registrácie Vášho 
systém na strane Eco-Water.

POZOR:  Ak pri správe “Connected” displej ukáže “-- -- - -” 
(čiarky) namiesto kódu, môže to značiť, že Váš 
router nie je pripojený do Internetu.
Skontrolujte či internetové spojenie routera funguje 
na laptope alebo inom zariadení.

15. Na laptope, tablete alebo telefóne sa vráťte do pohľadu 
sietí v dosahu a presvedčte sa, že zariadenie je znova 
pripojené do miestnej siete.

Ukončenie konfigurácie filtra
16. Po pripojení do sieti Wi-Fi a zapísaní kódu stlačte 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

, pre prechod do nasledujúcej obrazovky kreátora.

17. SYSTÉM MIER Ak je vedľa požadovaného systému 
už bodka (výkr. 26), prejdite do Kroku 18. V opačnom 
prípade stlačujte tlačidlo DOLE () alebo HORE (), pre 
pretočenie do požadovaného systému, a potom stlačte 
tlačidlo 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

, pre jeho vybratie.
18. Stlačte 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. AKTUÁLNY ČAS Stlačujte tlačidlo DOLE () alebo HORE 
(), pre nastavenie aktuálneho času (výkr. 27). Pridržte 
tlačidlo stlačené, aby sa rýchlejšie presúvali číslice. 
Presvedčte sa, či nastavenie AM (predpoludním) alebo 
PM (popoludním) je správne. Ak v Kroku 17 bol systém 
nastavený na metrický, hodiny budú v 24-. hodinovom 
formáte

20. Stlačte 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. MAX. PRESTÁVKA MEDZI REGENERÁCIAMI Stlačujte 
tlačidlo DOLE () alebo HORE (), pre nastavenie 
počtu dní medzi automatickými regeneráciami (výkr. 28). 
Nastavenie je možné od 1 do 99 dní.

Pokračovanie na nasledujúcej strane

9. Na laptope, tablete 
alebo telefónu zapnite 
pohľad bezdrôtových 
sietí v dosahu. Napr. 
na laptopu vyhľadajte 
a kliknite ikonku 
bezdrôtového spojenia 
v pravom dolnom rohu 
obrazovky. V telefóne 
prejdite do „Nastavenia“ 
a vyhľadajte “Wi-Fi”.

10. Pozrite sieť o názvu 
“H2O-” z 12 znakmi. 
Vyberte túto sieť, 
pre spojenie s ňou 
zariadenia.

11. Keď zariadenie ukáže, že je pripojené do sieti H2O, prejdite 
do internetového prehliadača (Chrome, Firefox, Internet 
Explorer, apod.) a zapíšte túto adresu URL:

192.168.0.1
kliknite Ďalej a Enter.

12. Po premietnutí obrazovky podobnej do hore ukázaného, 
vyberte domácu bezdrôtovú sieť a zaveďte správne heslo.

13. Displej musí ukázať “Connected” a uviesť kód.

VÝKR. 23

VÝKR. 24

VÝKR. 25

VÝKR. 26

VÝKR. 27

VÝKR. 28

Nastavenie bezdrôtovej siete

Spojené!
Kľúč:
abc123

Pokračuj

Systém mier

Imperiálny

Metrický

Aktuálna hodina

Maximálny počet dní medzi 
regeneráciami

3 dni
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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

pokračovanie z predchádzajúcej strany
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Počet 
osôb

Železo (mg/l)
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 - 20

1 - 2 4 dni 3 dni 2 dni 1 deň
3 4 dni 3 dni 1 deň 1 deň

4 - 5 3 dni 2 dni 1 deň 1 deň
6 - 7 2 dni 1 deň 1 deň 1 deň

Počet 
osôb

Železo (mg/l)
1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 20

M
od

el
 

O
xy

 
70

0 
+ 1 - 2 4 dni 3 dni 2 dni 1 deň

3 - 4 3 dni 2 dni 1 deň 1 deň
5 - 7 2 dni 1 deň 1 deň 1 deň

Použite hore uvedenú tabuľku pre určenie počtu dní medzi 
regeneráciami na základe počtu osôb v domácnosti a obsah 
železa ppm (mg / l) v dodávanej vode.

POZOR:  Ak je dodávaná voda veľmi mútna (piesok, 
sedimenty, bahno, apod.), nastavte častejšiu 
regeneráciu ako v tabuľke.

22. Stlačte 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

. Obrazovka premietne “Setup 
complete!” (Konfigurácia ukončená) (výkr. 29).

23. Ak v tom okamihu sa chcete vrátiť a zaviesť zmeny, stlačte 
tlačidlo DOLE () pre prechod do Redo setup (Opakujte 
konfiguráciu), potom stlačte dvakrát 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

 pre 
opakovanie obrazovky kreátora.

24. Ak zmeny nie sú požadované, presvedčte sa, že pri Run 
system (Naštartuj systém) je bodka (výkr. 29) a stlačte 
SELECT 
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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

. Zariadenie začína normálnu prácu, opísanú 
na strane 15.

REGISTRÁCIA SYSTÉMU NA STRANE 
ECOWATER PREDAVAČOM
POZOR:  predavač registrujúci filtre sa musí zalogovať ako 

predavač, nie ako zákazník.

25. V internetovom prehliadači zaveďte URL:
http://wifi.ecowater.com

26. Ak ste predavačom a máte konto, zalogujte sa na 
svoje konto a prejdite do nasledujúceho kroku. Ak ste 
zákazníkom, prejdite do inštrukcie na str. 14 o tvorbe konta 
a registrácie.

27. Po zalogovaní na svoje konto dealera kliknite „Pridaj 
nový systém zákazníka“, a potom zaveď skôr zapísaný 
kód. Ak budete čakať príliš dlho medzi zapísaním kódu 
a registráciou (hodinu alebo menej), kód sa môže zmeniť. 
Je to zabezpečenie. Vyhľadajte nový kód, ako je to opísané 
v dole umiestenej poznámke.

POZOR:  Môžete nájsť aktuálny kód v systéme ovládania 
filtra. Z Hlavného menu, prejdite dole do 
menu Systém information A vyberte Wireless 
information.

28. Po zavedení kódu na obrazovke Add Systém (Pridaj 
systém), kliknite tlačidlo “Connect” pre prechod 
do obrazovky Customer Information (Informácie 
o zákazníkovi).

29. Vyplňte informácie o zákazníkovi (adresa, e-mail, apod.). 
Zavádzajúc heslo, poproste zákazníka o zavedení svojho 
hesla alebo zaveď svoje a uveď je. Ak chcete sprístupniť 
systém, sprístupňovanie musí byť vykonane z konta 
zákazníka (pozrite „Ako sprístupniť systém“ na nasledujúcej 
strane). Po ukončení zavádzania informácií o zákazníkovi 
kliknite tlačidlo “Save and Continue” (Zapíšte a pokračujte).

POZOR:  Vpisujúc adresu, vyberte štát pred skúškou výberu 
stavu alebo regiónu.

30. Vyplňte pola na obrazovke Systém Settings (Nastavenia 
systému) a kliknite “Save Settings” (Zapíšte nastavenia).

31. Vyplňte pola na obrazovke Dealer Communication 
Preferences (Preferovaná forma kontaktu s predavačom) 
a kliknite “Save and Continue” (Zapíšte a pokračujte).

32. Musí sa premietnuť hlásenie “Customer Systém Setup 
Complete” (Ukončená konfigurácia systému zákazníka) 
spolu s obrazovkou konta zákazníka. V tom okamihu 
môžete zaviesť zmeny alebo pridať iný systém pre tohto 
zákazníka. Ak je všetko správne, vráťte sa na hlavnú 
stránku dealera, klikajúc záložku Home na hornej časti 
stránky.

33. Na hlavnej stránke predavača sa musí nový konfigurovaný 
systém ukázať v zozname systémov.

POZOR:  Na hlavnej stránke predavača je  číslo 
sprístupnených systémov premietané pod prúžkom 
hornej časti obrazovky. Môžete premietať len 
sprístupnené systémy, klikajúc „Shared with 
you“ a opätovne premietnite všetky systémy, 
klikajúc záložku „Home“. Viac informácií na tému 
sprístupňovania systému nájdete na nasledujúcej 
strane.

VÝKR. 29

VÝKR. 30

Naštartuj systém

Ukončená zmena nastavenia!

Zmeň nastavenie

Informácie o modelu

Informácie o systéme

Informácie WI-FI

Priemerná denná spotreba vody

Informácie WI-FI

DSN: AC000W000009876

Kľúč:
abc123

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

VYTVORENIE KONTA A REGISTRÁCIA 
SYSTÉMU NA STRANE ECOWATER AKO 
ZÁKAZNÍK
POZOR:  predavač registrujúci filtre sa musí zalogovať ako 

predavač, nie ako zákazník.
1. V internetovom prehliadači zaveď URL:

http://wifi.ecowater.com
2. Ak ste novým zákazníkom, kliknite “Create Account”, pre 

prechod do obrazovky tvorenia konta.
3. Zaveďte požadované informácie (e-mail, heslo, jazyk 

apod.). Vyjadrite súhlas na Podmienky používania a 
kliknite tlačidlo “Create Account” (Vytvorte konto), pre 
prechod do obrazovky Customer Information (Informácie 
o zákazníkovi).

4. Zaveďte  informácie o zákazníkovi (priezvisko, adresa 
apod.). Po ukončení zavádzania informácií o zákazníkovi 
kliknite tlačidlo “Save and Continue” (Zapíšte a pokračujte)

POZOR: Vpisujúc adresu, vyberte kraj pred skúškou výberu 
stavu stavu alebo regiónu.

5. Postupujte v súlade s inštrukciami premietanými na 
obrazovke Verify e-mail (Verifikácia e-mailová). Onedlho 
obdržíte e-mail potvrdzujúci vytvorenie konta. Otvorte 
tu správu e-mail a kliknite odkaz, ktorý  obsahuje. Váš 
prehliadač bude presmerovaný na obrazovku Verification 
Complete (Verifikácia ukončená).

6. Po vytvorení konta je možné sa zalogovať. Na obrazovke 
verifikácie kliknite odkaz (alebo prejdite na http://wifi.
ecowater.com).

7. Zaloguj sa pri użyciu adresu e-mail i hesla podaného 
v priebehu tvorenia konta.

8. Po vytvorení a zalogovaní na konto sa ukáže obrazovka 
Add Systém (Pridaj systém). Zaveďte  skôr zapísaný 
kód. Ak budete čakať príliš dlho medzi zapísaním kódu 
a registráciou (hodinu alebo menej), kód sa môže zmeniť. 
Je to zabezpečenie. Vyhľadajte nový kód, ako bolo opísané 
v dole umiestenej poznámke.

9. Po zavedení kódu na obrazovke Add Systém kliknite 
tlačidlo “Connect”, pre prechod do obrazovky Systém 
Settings (Nastavenia systému).

10. Vyplňte pola na obrazovke Systém Settings (Nastavenia 
systému) a kliknite “Save Settings” (Zapíšte nastavenia)

11. Vyplňte pola na obrazovke Communication Preferences 
(Preferovaná forma kontaktu) a kliknite “Save and 
Continue” (Zapíšte a pokračujte)

12. Obrazovka sa musí zmeniť, aby sa premietla hlavná 
stránka systému (Home), v tom „ navigačný pult“ filtra. 
Kliknite záložku „Log Out“ po ukončení.

VSTUP NA KONTO ZÁKAZNÍKA
V ľubovoľnom okamihu po vytvorení konta zákazníka 
a zaregistrovaní ho v systéme, môžete vojsť na svoje konto, 
aby sa premietol „navigačný pult“ filtra, zmeňte nastavenia 
apod. V prehliadači vpíšte adresu http://wifi.ecowater.com 
a zalogujte sa pomocou e-mailu a hesla, ktoré boli určené 
v priebehu konfigurovania konta.

SPRÍSTUPNIENIE SYSTÉMU MEDZI 
PREDAVAČOM A ZÁKAZNÍKOM
POZOR:  Systém môže byť sprístupnený len z konta 

zákazníka, nie predavača.
Systémy môžu byť „sprístupnené“ medzi predavačom 
a zákazníkom. Ak je systém sprístupnený, predavač ma plný 
prístup do premietnutí a nastavení toho systému na stránke 
Wi-Fi. Ak systém nie je sprístupnený, predavač ma prístup len 
do obrazovky „ Preferovaná forma kontaktu s predavačom „ pre 
ten systém.
Keď bolo konto zákazníka vytvorené predavačom, zákazník 
môže poskytnúť prístup predavačovi do svojho systému. 
Prístup môže byť poskytnutý len predavačovi, ktorý  predal 
daný systém.
So súhlasom, predavač (ale len ten, ktorý  predal daný systém) 
môže poskytnúť prístup zákazníkovi. Pre tento cieľ sa predavač 
musí zalogovať ako zákazník (a nie ako predavač), používajúc 
e-mail a heslo zákazníka (ktoré boli zavedené pri tvorení konta 
zákazníka).
1. Prejdite do http://wifi.ecowater.com a zalogujte sa (e- mail 

a heslo zákazníka, a nie predavača).
2. Kliknite záložku “Support” hore na hlavnej stránke 

zákazníka.
3. Na obrazovke Support kliknite tlačidlo “Grant Access” 

(Poskytni prístup). Mal by sa zmeniť na “Revoke Access” 
(Odvolaj prístup).

4. Systém je teraz sprístupnený. Kliknite záložku „Log Out“ 
po ukončení.

POZOR:  Môžete nájsť aktuálny kód v systéme ovládania 
filtra. Z Hlavného menu, prejdite dole do 
menu Systém information a vyberte Wireless 
information.

VÝKR. 31

Informácie o modelu

Informácie o systéme

Informácie WI-FI

Priemerná denná spotreba vody

Informácie WI-FI

DSN: AC000W000009876

Kľúč:
abc123

http://wifi.ecowater.com
http://wifi.ecowater.com
http://wifi.ecowater.com
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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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OBSŁUGA FILTRA

NORMÁLNE ČINNOSTI OBRAZOVIEK STATUSU 
FILTRA
V priebehu normálnej práce displej filtra EcoWater Systéms 
ukazuje do 4 obrazoviek statusu. Na str. 20 je vysvetlené ako 
jednotlivé obrazovky môžu byť zapnuté alebo vypnuté.
Každý je postupne ukázaný 6 sekúnd (viď výkr. 32).

Na obrazovke “Wireless status” označenia ukazujú: 

P WiFi –  filter je pripojený do routera Wi-Fi.

P Internet –  filter je pripojený do routera Wi-Fi, ktorý 
je pripojený do Internetu.

INÉ HLÁSENIA, POPLACHY A PRIPOMIENKY
Obrazovky stavu filtra opísané v predchádzajúcej sekcii 
nebudú premietané v nepretržitej sekvencii, keď je premietaná 
jedna z nasledujúcich položiek:
	Recharge status (status regenerácie – premietaný 

v priebehu regenerácie, ukazuje pozíciu ventila 
a ostávajúci čas)

	Recharge status: Off - no automatic recharges 
namiesto obrazoviek v nepretržitej sekvencii ukazuje, 
že automatické regenerácie boli vypnuté (viď s. 18).

	Current time - namiesto obrazoviek statusu ukazuje, 
že nastavená hodina bola stratená, môže byť, že 
po dlhom zániku napájania.  Nastavte hodinu (viď 
nasledujúca strana).

	Service reminder – pripomienka o servise (s. 24)
	Error detected – odhalená chyba (skontaktujte sa 

s predavačom)

BLIKAJÚCI DISPLEJ
Displej filtra bude blikať, keď nastanie jedna alebo niekoľko 
nasledujúcich podmienok:
	Nastavte hodinu (doteraz nastavená bola stratená)
	Uplynul termín servisu (pripomienka o servise)
	Vyskytla sa chyba

Blikanie bude zastavené po stlačení ľubovoľnej klávesy. 
Jednako bude ono opätovne naštartované o polnoci, ak nebola 
odstránená príčina jeho výskytu (napr. neurčená hodina).

DLHÉ HLÁSENIA NA OBRAZOVKE
Väčšinu správ na obrazovke filtra je vystačujúco krátka, 
aby boli premietané ako jednotlivá línia. Dlhšie správy budú 
skrátené (pozri. napr. výkr. 33) a ukážu sa po označení.

Stlačenie tlačidla VPRAVO () ručne prenáša postupne 
do nasledujúcej obrazovky. Stlačenie tlačidla VĽAVO () ručne 
prenáša do predchádzajúcej obrazovky. Ak po dobu 30 sekúnd 
nebude stlačené žiadne tlačidlo, automatická sekvencia 
pretáčania bude obnovená.
Ak bolo vybraté Recharge off (Regenerácia vypnutá), 
ako bolo opísané na s. 18, sekvencia pretáčania zatrzyma 
sa na obrazovke “Recharge status” (Status regenerácie).

Sekundu po označení sa okienko  zväčší (výkr. 34) pre 
ukázanie celého hlásenia. Po 3 sekundách sa pohľad zresetuje 
(výkr. 33).

VÝKR. 32

VÝKR. 33

VÝKR. 34

WiFi
Status WI-FI Denná sporeba vody (galóny)

Internet

Denný priemer: 175
Dnes: 121

Prietok vodyStatus regenerácie

Nastav automatickú 
regeneráciu

Aktuálna hodina

Maximálny počet dní medzi reg..

Čas regenerácie

Základné nastavenie

Základné nastavenie

Aktuálna hodina

Maximálny počet dní medzi 
regeneráciami
Čas regenerácie
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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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OBSŁUGA FILTRA

HLAVNÉ MENU NASTAVOVANIE AKTUÁLNEJ HODINY
Keď je elektronické ovládanie filtra prvýkrát zapnuté, obrazovka 
„kreátora“ premietne pripomienku o nastaveniu aktuálnej 
hodiny (viď str. 12). Pre zmenu času v neskoršom termíne, 
napr. po dlhej prestávke v dodávke energie:
1. Z ľubovoľnej pretáčanej obrazovky statusu stlačte 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

 aby sa premietlo Hlavné menu.
2. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu do Basic 

settings (základné nastavenie) (výkr. 36).V priebehu normálnej činnosti (meniace sa obrazovky statusu), 
stlačte tlačidlo SELECT (ᴑ), pre premietnutie hlavného  (výkr. 
35). To menu a jeho pomocné obrazovky slúžia pre ovládanie 
tých operácií:
 Regenerácia (str. 18)
 Základné nastavenie
 Aktuálna hodina (viď stĺpec vedľa)
 Max. prestávka medzi regeneráciami (str. 19)
 Čas regenerácie (str. 20)
 Pretáčanie obrazovky (str. 20)

 Preferencie užívateľa
 Jazyk (s. 21)
 Formát času (s. 21)
 Jednotky obsahu (s. 21)

 Informácie o systéme
 Informácie o modeli (s. 22)
 Informácie o bezdrôtovej sieti (s. 22)
 Priemerná denná spotreba vody (s. 22)
 Dnešná spotreba vody (s. 22)
 Celková spotreba vody (s. 22)
 Bežný prietok vody (s. 22)
 Počet dní napájania (s. 22)
 Posledná regenerácia (s. 22)
 Celková regenerácie (s. 22)

 Pokročilé nastavenie
 Čas cyklov
 Čas naplňovania (s. 23)***
 Čas odsávania (s. 23)***
 Čas spätného preplachovania (s. 23)
 Druhé spätné preplachovanie (zap./vyp.) 

(s. 23)***
 Čas druhého spätného preplachovania 

(s. 23)***
 Čas rýchleho preplachovania (s. 23)

 Špeciálne funkcie
 Pomocné ovládanie (s. 26)
 Objem podávaných chemikálií** (s. 26)
 Čas podávania chemikálií** (s. 26)
 Pripomienka o servise (s. 24)

 Riešenie problémov
 Diagnostika (s. 27)
 Zmeny konfigurácie (s. 27)

 Konfigurácia bezdrôtovej siete (s. 11-12)

**Premietané len ak Pomocné ovládanie je nastavené 
na podávanie chemikálií.
***Len v modeli Iron700.

3. Stlačte 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

, pre premietnutie menu Základné 
nastavenie (výkr. 37).

4. Podsvieťte Current time (Aktuálna hodina).
5. Stlačte 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

, pre premietnutie obrazovky 
s aktuálnou hodinou (výkr. 38).

6. Stlačujte tlačidlo DOLE () alebo HORE (), pre 
nastavenie aktuálneho času (výkr. 27). Držte tlačidlo 
stlačené, pre rýchlejšie presúvanie číslic. Presvedčte sa, 
či je nastavenie AM (predpoludním) alebo PM (popoludním) 
(ledaže hodiny boli nastavené v 24-hodinovom formáte).

7. Stlačte 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

. Displej sa vráti do menu Základné 
nastavenie (výkr. 37).

8. Stlačte dvakrát VĽAVO (), pre vrátenie do pretáčaných 
obrazoviek statusu.

POZOR:  V systémoch pripojených do Wi-Fi bude priebežná 
hodina aktualizovaná a udržiavaná automaticky 
Wi-Fi

VÝKR. 35

VÝKR. 36

VÝKR. 37

VÝKR. 38

Regenerácia

Hlavné menu

Základné nastavenie

Preferencie užívateľa

Regenerácia

Hlavné menu

Základné nastavenie

Preferencie užívateľa

Aktuálna hodina

Základné nastavenie

Maximálny počet dní medzi reg..

Čas regenerácie

Aktuálna hodina
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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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3 days

3 days

OBSŁUGA FILTRA

FUNKCIA BLOKÁDY
Funkcia „blokády“ je prístupná, pre znemožnenie modifikácie 
parametrov majúcich vplyv na výkonnosť filtra. Zariadenie 
je z továrni dodané s vypnutou blokádou. Po ukončení 
programovania funkcia blokády môže byť zapnutá, aby sa 
predišlo zmenám parametrov:
 Max. prestávka medzi regeneráciami
 Čas naplňovania *
 Čas odsávanie *
 Čas spätného preplachovania
 Druhé spätné preplachovanie ((zap./vyp.)
 Čas druhého spätného preplachovania
 Čas rýchleho preplachovania
 Pomocné ovládanie
 Objem podávaných chemikálií
 Čas podávania chemikálií
 Pripomienka o servise
 Zmeny konfigurácie

Pre zapnutie funkcie blokády:
1. Z ľubovoľnej pretáčanej obrazovky statusu stlačte 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

 pre premietnutie Hlavného menu.
2. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 

do Advanced settings (pokročilé nastavenie).
3. Stlačte 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

, pre premietnutie menu pokročilých 
nastavení.

4. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 
do podsvietenia Troubleshooting (Riešenie problémov).

5. Stlačte 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

, pre premietnutie menu riešenie 
problémov.

6. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 
do podsvietenia Setup changes (zmeny konfigurácie).

7. Stlačte 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

, pre premietnutie menu zmien 
konfigurácie (výkr. 39).

Keď funkcia blokády je zapnutá, ikona blikajúceho visiaceho 
zámku bude premietaná na ľubovoľnej obrazovke, ktorá by  
normálne bola používaná do zmeny parametru na výkazu ľavej 
strane. Napríklad obrazovka Max. days between recharges 
bude vyzerať ako na výkr. 42, namiesto ako na výkr. 41.

Iným ukazovateľom zapnutej blokády je obrazovka Informácie 
o modeli. Táto obrazovka sa ukazuje po zapnutí napájania, 
a tiež môže byť premietaná z menu Informácie o systéme 
(str. 22). Ak je funkcia blokády zapnutá, v pravom hornom rohu  
sa nachádza neblikajúca ikona visiaceho zámku (výkr. 43).

Pre vypnutie funkcie blokády:
1-7. Prejdite do obrazovky Zmeny konfigurácie (výkr. 40) 

vykonávajúc kroky 1-7 vľavo.
8. Stlačte tlačidlo VPRAVO (). Blikajúca ikona visiaceho 

zámku zmizne, ako je uvedené na výkr. 39.
9. Stlačte tlačidlo 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. Pre vrátenie do pretáčaných obrazoviek statusu stlačte 

trikrát tlačidlo VĽAVO (),.8. Stlačte tlačidlo VPRAVO (). Blikajúca ikona visiaceho 
zámku sa ukáže, ako je uvedené na výkr. 40.

9. Stlačte tlačidlo 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. Stlačte trikrát tlačidlo VĽAVO (), pre vrátenie 

do pretáčaných obrazoviek statusu.

*Len v modeli Iron 700.

VÝKR. 39

VÝKR. 40

VÝKR. 43

VÝKR. 42

VÝKR. 41

Model: HPF12
Verzia: T2.0

Maximálny počet 
dní medzi

Maximálny počet 
dní medzi

Informácia o modeli

Zmena nastavenia

Opätovná zmena nastavenia

Vráť implicitné

Anuluj

Zmena nastavenia

Opätovná zmena nastavenia

Vráť implicitné

Anuluj
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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 FILTRA

REGENERÁCIA FILTRA
Táto funkcia môže byť používaná s cieľom zabezpečenia 
príslušného prítoku prefiltrovanej vody v obdobiach výnimočne 
vysokej spotreby vody. Napríklad, ak máte hostí, môžete 
vyčerpať objem filtrovanej vody pred ďalšou automatickou 
regeneráciou. Iniciovanie ručnej regenerácie privráti 100% 
objem filtrovanej vody po ukončení regenerácie.

1. Z ľubovoľnej pretáčanej obrazovky statusu stlačte 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

 pre premietnutie Hlavného menu.

5. Stlačte tlačidlo 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

. Ak bol vybraný Recharge 
now, displej okamžite prejde do obrazovky status 
regenerácie (výkr. 46). Ak bol vybraný Automatic, 
Schedule alebo Recharge off displej sa vráti do hlavného 
menu (výkr. 44).

6. Stlačte tlačidlo VĽAVO () (dvakrát z obrazovky status 
regenerácie), pre vrátenie do pretáčaných obrazoviek 
statusu. Ak bol vybraný Recharge off, normálna sekvencia 
pretáčaných obrazoviek sa zastaví na obrazovke ukázanej 
na výkr. 47.2. Presvedčte sa, že podsvietené je Recharge (výkr. 44).

3. Stlačte 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

, pre premietnutie menu 
regenerovania (výkr. 45).

4. Ak vedľa požadovanej opcie je už bodka (výkr. 45), prejdite 
do Kroku 5. V opačnom prípade stlačujte tlačidlo DOLE () 
alebo HORE (), pre pretočenie do inej opcie, a potom 
stlačte 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

, aby ju vybrať.
 Automatic (Automaticky) anuluje ručne plánovanou 

regeneráciu (ak sa ešte nezačala) a umožní 
elektronickému ovládaniu určiť kedy sa má začať ďalšia 
regenerácia.

 Recharge now (Regeneruj teraz) začína regeneráciu 
okamžite po opätovnom stlačení tlačidla SELECT 
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systemie 3-zaworowym, zamknij zawory wlotowe i 
wylotowe i otwórz zawór obejściowy (patrz rys. 7 na 
stronie 6).
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Obserwuj stały przepływ z obu kranów.
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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
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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
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 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 
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naciśnij przycisk SELECT (ᴑ), aby wyświetlić Menu 
główne. Upewnij się, że podświetlone jest Recharge,
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wsteczne i szybkie płukanie (trwa około 30 minut). Po 
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INSTALACJA

 
v Kroku 5.

 Schedule (Harmonogram) spôsobí, že sa regenerácia 
začína o určenom čase (nastavenom v súlade s 
inštrukciami na s. 20).

 Recharge off (Regenerácia vyp.) nastavuje systém 
do “prázdninového režimu”, v ktorom nebude 
automatická regenerácia. Môže byť použitý v priebehu 
dlhej neprítomnosti, keď užívateľ nechce, aby systém 
spotrebovával vodu. Obrazovka status regenerácie 
premietne “Bez automatickej regenerácie”. Po návrate 
anulujte nastavenie Recharge off prostredníctvom 
nastavenia funkcie Automatic alebo Schedule. 
Zapnutie funkcie Recharge now neanuluje vypnutie 
regenerácie.

VÝKR. 44

VÝKR. 45

VÝKR. 46

VÝKR. 47

Hlavné menu

Regenerácia

Základné nstavenie

Preferencie užívateľa

Automatická

Regeneruj teraz

V súlade s harmonogramom

Regeneruj teraz

V súlade s harmonogramom

Regenerácia vyp.

Regenerácia Regenerácia

Status regenerácie

Ostávajúci čas: 1:58
 Cyklus: spätné preplachovanie
(Stlačenie pravého tlačidla 
presúva cyklus  dopredu)

Status regenerácie
Vyp. - bez 
automatických 
regenerácií
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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

OBSLUHA FILTRA

19

ECOWATER Filter OperationS   Y   S   T   E   M   S

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.
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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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5 - 7 2 dni 1 dzień 1 dzień 1 dzień

OBSŁUGA FILTRA

NASTAVOVANIE MAX. POČTU DNÍ MEDZI REGENERÁCIAMI
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Počet 
osôb

Železo (mg/l)
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 - 20

1 - 2 4 dni 3 dni 2 dni 1 deň
3 4 dni 3 dni 1 deň 1 deň

4 - 5 3 dni 2 dni 1 deň 1 deň
6 - 7 2 dni 1 deň 1 deň 1 deň

Počet 
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Železo (mg/l)
1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 20
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+ 1 - 2 4 dni 3 dni 2 dni 1 deň

3 - 4 3 dni 2 dni 1 deň 1 deň
5 - 7 2 dni 1 deň 1 deň 1 deň

Použite hore uvedenú tabuľku s cieľom určenia počtu dní 
medzi regeneráciami na základe počtu osôb v domácnosti 
a obsah železa ppm (mg / l) v dodávanej vode.
POZOR:  Ak dodávaná voda je veľmi mútna (piesok, osady, 

bahno, apod.), nastavte častejšiu regeneráciu ako 
je v tabuľke.

7. Stlačte 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

. Displej sa vráti do menu základných 
nastavení (výkr. 49).

8. Stlačte dvakrát tlačidlo VĽAVO (), pre vrátenie 
do pretáčaných obrazoviek statusu.

3. Stlačte 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

, pre premietnutie   menu základných 
nastavení (výkr. 49).

4. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 
do podsvietenia Max. days between rech... (Max. počet 
dní…).

5. Stlačte  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

, pre premietnutie menu Max. days 
between recharges screen (výkr. 50).

6. Stlačujte DOLE () alebo HORE (), pre zmenu počtu dní 
medzi automatickými regeneráciami. Je možné nastavenie 
od 1 do 99 dní.

Keď je elektronické ovládanie filtra prvýkrát zapnuté, obrazovka 
„kreátora“ premietne pripomienku o určenie počtu dní medzi 
automatickými regeneráciami (str. 12). Aby sa to zmenilo:
1. Z ľubovoľnej pretáčanej obrazovky statusu stlačte 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

 pre premietnutie Hlavného menu.
2. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu do Basic 

settings (základné nastavenie) (výkr. 48).

VÝKR. 48

VÝKR. 49

VÝKR. 50

Regenerácia

Hlavné menu

Základné nastavenie

Preferencie užívateľa

Aktuálna hodina

Základné nastavenie

Maximálny počet dní medzi reg..

Čas regenerácie

Maximálny počet dní medzi 
regeneráciami
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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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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.

tatus

12:00 AM

OBSŁUGA FILTRA

NASTAVOVANIE HODINY REGENERÁCIE
Keď elektronické ovládanie filtra je prvýkrát zapnuté, 
implicitným časom začiatku automatickej regenerácie je 24:00. 
Je to dobrý moment vo väčšine domácností, pretože voda nie 
je vtedy používaná. Pre zmenu tohto času:
1. Z ľubovoľnej pretáčanej obrazovky statusu stlačte 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

 pre premietnutie Hlavného menu.
2. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 

do podsvietenia Basic settings (základné nastavenie) 
(výkr. 51).

MODIFIKÁCIA PRETÁČANÝCH OBRAZOVIEK
V priebehu normálnej práce filtra, ú postupne premietané 
maximálne štyri obrazovky stavu (viď „Obrazovky stavu filtra“ 
na strane 15). Keď je elektronické ovládanie filtra prvýkrát 
zapnuté, sú implicitne ukazované všetky 4. Môžete zapnúť / 
vypnúť jednotlivé obrazovky *:
1. Z ľubovoľnej pretáčanej obrazovky statusu stlačte 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

 pre premietnutie Hlavného menu.
2. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 

do podsvietenia Basic settings (základné nastavenie) 
(výkr. 54).

3. Stlačte 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

, pre premietnutie menu základných 
nastavení (výkr. 55).

4. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 
do podsvietenia Rolling screens (Pretáčanie obrazovky).

5. Stlačte 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

, pre premietnutie menu Rolling 
screens (výkr. 56).

6. Stlačujte DOLE () alebo HORE (), pre pretáčanie 
zoznamu. Pozície s čiernym štvorcom budú premietané 
v priebehu normálnej činnosti.

7. Pre vypnutie obrazovky, sa presvedčte, že jeho názov 
je podsvietený. Potom stlačte tlačidlo 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

. Čierny 
štvorec zmizne. Opätovné stlačenie 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

 zapríčiní 
opätovné ukázanie čierneho štvorca a opätovné vybranie 
podsvieteného elementu. Vyberte / podsvieťte najmenej 
jednu obrazovku.

8. Po dokonaniu výberu, vyjdite z tohto menu, stlačením 
tlačidla VĽAVO (). Displej sa vráti do menu základných 
nastavení (výkr. 55).

9. Stlačte dvakrát tlačidlo VĽAVO (), pre vrátenie 
do pretáčaných obrazoviek statusu.

*  Neobsahuje to servisných pripomienok, chýb, poplachov 
alebo obrazoviek stavu regenerácie

3. Stlačte 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

, pre premietnutie menu základných 
nastavení (výkr. 52).

4. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 
do podsvietenia Recharge time (čas regenerácie).

5. Stlačte 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

, pre premietnutie obrazovky času 
regenerácie (výkr. 53).

6. Stlačujte tlačidlo DOLE () alebo HORE (), pre zmenu 
hodinu regenerácie v odstupoch čo 1 hodina (výkr. 53). 
Pre rýchlejšie presúvanie číslic držte tlačidlo stlačené. 
Presvedčte sa, či nastavenie AM (predpoludním) 
alebo PM (popoludním), (iba ak hodiny boli nastavené 
v 24-hodinovom formáte).

7. Stlačte 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

. Displej sa vráti do menu základných 
nastavení (výkr. 52).

8. Stlačte dvakrát tlačidlo VĽAVO (), pre vrátenie 
do pretáčaných obrazoviek statusu.

VÝKR. 51

VÝKR. 52

VÝKR. 53

VÝKR. 54

VÝKR. 55

VÝKR. 56

Regenerácia

Hlavné menu

Základné nastavenie

Preferencie užívateľa

Aktuálna hodina

Základné nastavenie

Maximálny počet dní medzi reg..

Čas regenerácie

Regenerácia

Hlavné menu

Základné nastavenie

Preferencie užívateľa

Maximálny počet dní medzi reg..

Základné nastavenie

Čas regenerácie

Rozvinuté obrazovky

Spotreba vody

Rozvinuté obrazovky

Prietok

Status regenerácie

Čas regenerácie
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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 FILTRA

NASTAVOVANIE JAZYKA
Keď je elektronické ovládanie filtra prvýkrát zapnuté, obrazovka 
„kreátora“ premietne pripomienku o nastavenie jazyka viď 
s. 11). Pre zmenu jazyka:
1. Z ľubovoľnej pretáčanej obrazovky statusu stlačte 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

 pre premietnutie Hlavného menu.
2. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 

do podsvietenia User preferences (preferencie užívateľa) 
(výkr. 57).

NASTAVOVANIE FORMÁTU ČASU
Použite dole uvedenú procedúru, pre vybratie 12 hodinových 
hodín (AM/PM) alebo 24-hodinových.
1. Z ľubovoľnej pretáčanej obrazovky statusu stlačte 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

 pre premietnutie Hlavného menu.
2. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 

do podsvietenia User preferences (preferencie užívateľa).
3. Stlačte 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

, pre premietnutie menu preferencie 
užívateľa.

4. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 
do podsvietenia Time format (Formát času).

5. Stlačte 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

, pre premietnutie menu formátu času 
(výkr. 60).

3.  Stlačte 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

, pre premietnutie menu preferencie 
užívateľa (výkr. 58).

4. Presvedčte sa, že je podsvietená opcia Language.
5. Stlačte 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

, pre premietnutie menu jazyka 
(výkr. 59).

6. Ak vedľa požadovaného jazyka je už bodka (výkr. 59), 
prejdite do Kroku 7. V opačnom prípade stlačujte tlačidlo 
DOLE () alebo HORE (), pre pretočenie do iného 
jazyka, a potom stlačte 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

, pre jeho vybratie. 
Na výber sú: angličtina, španielčina, francúzština, 
taliančina, nemčina, holandčina, poľština, ruština, 
maďarčina, turečtina, litovčina, gréčtina, rumunčina čeština, 
slovenčina, bulharčina, srbčina alebo chorvátčina.

7. Stlačte 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

. Displej sa vráti do menu preferencie 
užívateľa (výkr. 58).

8. Stlačte dvakrát tlačidlo VĽAVO (), pre vrátenie do 
pretáčaných obrazoviek statusu.

AKO NASTAVIŤ ANGLICKÝ JAZYK, KEĎ 
JE PREMIETANÝ INÝ JAZYK:

Z ľubovoľnej pretáčanej obrazovky statusu stlačte 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

. Stlačte trikrát DOLE (), a potom dvakrát 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

. Stlačte HORE (), pre pretočenie do English hore 
zoznamu, a potom dvakrát 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

. Stlačte dvakrát 
VLAVO (), pre výstup zo všetkých menu.

6.  Ak vedľa požadovaného formátu času je už bodka (výkr. 
60), prejdite do Kroku 7. V opačnom prípade stlačujte 
tlačidlo DOLE () alebo HORE (), pre pretočenie 
do iného formátu, a potom stlačte 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

, pre jeho 
vybratie.

7. Stlačte 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

. Displej sa vráti do menu preferencie 
užívateľa.

8. Stlačte dvakrát tlačidlo VĽAVO (), pre vrátenie 
do pretáčaných obrazoviek statusu.

NASTAVOVANIE JEDNOTIEK OBSAHU
Použite dole uvedenú procedúru, pre vybratie galónov alebo 
litrov ako jednotiek obsahu.
1-3. Prejdite do menu Preferencie užívateľa, vykonávajúc kroky 

1-3 v bode „Nastavovanie formátu času” nad.
4. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 

do podsvietenia Volume units (Jednotky obsahu).
5. Stlačte 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

, pre premietnutie menu jednotiek 
obsahu (výkr. 61).

6. Ak už je vedľa požadovanej jednotky obsahu bodka 
(výkr. 61), prejdite do Kroku 7. V opačnom prípade stlačujte 
tlačidlo DOLE () alebo HORE (), pre pretočenie do inej 
jednotky obsahu, a potom stlačte 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

, pre jej 
vybratie.

7. Stlačte 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

. Displej sa vráti do menu preferencie 
užívateľa.

8. Stlačte dvakrát tlačidlo VĽAVO (), pre vrátenie 
do pretáčaných obrazoviek statusu.

VÝKR. 57

VÝKR. 58

VÝKR. 59

VÝKR. 60

VÝKR. 61

Regenerácia

Hlavné menu

Základné nastavenie

Preferencie užívateľa

Jazyk

Preferencie užívateľa

Formát hodiny

Jednotky

Anglický

Jazyk 

Španielsky

Francúzsky

12-hodninový AM/PM

Formát hodiny

24-hodinový

galóny

Jednotky

litre
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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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RYS. 64

RYS. 65

RYS. 66

RYS. 67

RYS. 68

RYS. 69

RYS. 70

RYS. 71

RYS. 72

2.0 GPM

5

OBSŁUGA FILTRA

INFORMÁCIE O SYSTÉME
Použite tieto funkcie, pre vyhľadanie nasledujúcich informácií o filtre a jeho činnosti:
 Informácie o modeli (č. modelu a verzia programového vybavenia)
 Informácie o bezdrôtovej sieti
 Priemerná denná spotreba vody
 Dnešná spotreba vody
 Celková spotreba vody (vysvetlené v kroku 6 dole)
 Bežný prietok vody
 Číslo dni napájania
 Posledná regenerácia

 Celková regenerácia

Pre premietnutie jednej z týchto obrazoviek:
1. Z ľubovoľnej pretáčanej obrazovky statusu stlačte 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

 pre 
premietnutie Hlavného menu.

2. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu do podsvietenia Systém 
information (informácie o systéme) (výkr. 62)

3. Stlačte 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

, pre premietnutie menu informácií o systéme (výkr. 63).

4. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu až do podsvietenia  požadovanej 
opcie viď výkaz v hornej časti tohto stĺpca).

5. Stlačte 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

, pre premietnutie obrazovky požadovanej informácie 
(výkr. 64-72

6. Obrazovka Celková spotreba vody (výkr. 68) ukazuje objem vody spotrebovanej 
od času posledného zresetovania (funguje ako tachometer kilometrov 
v automobilu). Pre zresetovanie hodnoty na 0, stlačte tlačidlo VPRAVO (), keď 
je premietnutá táto obrazovka.

7. Po ukončení prehliadania obrazovky informácií stlačte tlačidlo 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

. 
Displej sa vráti do menu Informácie o systéme (výkr. 63). Vráti sa automaticky, 
ak po dobu štyroch minút nebude stlačené žiadne tlačidlo.

8. Stlačte dvakrát tlačidlo VĽAVO (), pre vrátenie do pretáčaných obrazoviek 
statusu.

VÝKR. 62

VÝKR. 63

VÝKR. 64

VÝKR. 65

VÝKR. 66

VÝKR. 67

VÝKR. 68

VÝKR. 69

VÝKR. 70

VÝKR. 71

VÝKR. 72

Základné nastavenie

Hlavné menu

Preferencie užívateľa

Informácie o systéme 

Informácia o modeli

Informácie o systéme

Informácia WI-FI

Priemerná denná spotreba

Informácia o modeli

Informácia WI-FI

Priemerná denná spotreba

Dnešná spotreba vody

Celková spotreba vody

Daný prietok vody

Dni pri zapnutom napájaní

Posledná regenerácia

Celkový počet regenerácií

Pred 2 dňami

12 dní

(Resetovanie pravým tlačidlom) 
86 gallónov

121 gallónov

175 gallónov

Model: HPF12
verzia: T2.0

DSN: AC000W000009876

Kľúč:
abc123



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/
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA................2
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OBSŁUGA FILTRA

ČAS CYKLOV MODELOV IRON 700
Použite tieto funkcie, pre zmenu parametrov nasledujúcich 
operácií filtra:
 Čas naplňovania (opis na nasledujúcej strane)
 Čas odsávanie (opis na nasledujúcej strane)
 Čas spätného preplachovania
 Druhé spätné preplachovanie (zap./vyp.)
 Čas druhého spätného preplachovania
 Čas rýchleho preplachovania

Pre premietnutie jednej z týchto obrazoviek:
1. Z ľubovoľnej pretáčanej obrazovky statusu stlačte 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

 pre premietnutie Hlavné menu.
2. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 

do podsvietenia  Advanced settings (pokročilé nastavenie) 
(výkr. 73).

8c. Čas spätného preplachovania: Stlačujte tlačidlo 
HORE () alebo DOLE (), pre zmenu času spätného 
preplachovania. Pridržte tlačidlo, pre rýchlejšie 
pretáčanie číslic. Čas preplachovania môže byť 
nastavený od 1 do 99 minút* (výkr. 76).

8d. Druhé spätné preplachovanie (zap./vyp.): Ak vedľa 
požadovanej opcie je už bodka (výkr. 77), prejdite 
do Kroku 9. V opačnom prípade stlačujte tlačidlo 
DOLE () alebo HORE (), pre pretočenie do inej 
opcie, a potom stlačte 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

, aby ju vybrať. 
Zapnutie tej funkcie (On) pridáva druhé spätné 
preplachovanie a preplachovanie  na začiatku cyklu 
nabíjania. Implicitné nastavenie je  Off (vyp.). Zapnite 
túto funkciu, ak dodávaná voda obsahuje veľa osadu 
alebo železa.

8e. Čas druhého spätného preplachovania: Stlačujte 
tlačidlo HORE () alebo DOLE () pre zmenu 
času spätného preplachovania. Pridržte tlačidlo, pre 
rýchlejšie pretáčanie číslice. Čas preplachovania môže 
byť nastavený od 0 do 15 minút (výkr. 78).

8f.  Čas rýchleho preplachovania: Stlačujte tlačidlo 
HORE () alebo DOLE () pre zmenu času rýchleho 
preplachovania. Pridržte tlačidlo, pre rýchlejšie 
pretáčanie číslice. Čas preplachovania môže byť 
nastavený od 1 do 99 minút * (výkr. 79).

* Neodporúča sa skracovanie času spätného 
preplachovania a rýchleho preplachovania pod 
implicitnými nastaveniami daného modelu filtra.

3. Stlačte 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

, pre premietnutie menu pokročilých 
nastavení (výkr. 74).

4. Presvedčte sa, že je podsvietený Cycle times.
5. Stlačte 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

, pre premietnutie menu čas cyklu
(výkr. 75).

6. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 
až do podsvietenia  požadovanej opcie viď zoznam v hornej 
časti tohto stlpca).

7. Stlačte 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

, pre premietnutie obrazovka 
požadovaného času cyklu (výkr. 76-81).

8. Podrobné inštrukcie vzhľadom jednotlivých obrazoviek 
času cyklu sa nachádzajú v dvoch ďalších stĺpcov.

9. Stlačte 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

. Displej sa vráti do menu časov cyklu 
(výkr. 75).

10. Stlačte trikrát tlačidlo VĽAVO (), pre vrátenie 
do pretáčaných obrazoviek statusu.

VÝKR. 73

VÝKR. 74

VÝKR. 75

VÝKR. 79

VÝKR. 78

VÝKR. 77

VÝKR. 76

Preferencie užívateľa

Hlavné menu

Informácie o systéme

Pokročilé nastavenie

Časy cyklov

Pokročilé nastavenie 

Špeciálne funkcie

Riešenie problémov

Čas naplňovania

Časy cyklov

Čas odsávania

Čas preplachovania

25 minút

Čas preplachovania

Druhé preplachovanie

Čas druhého preplachovania

Čas rýchleho preplachovania

Vyp

Zap.

0 minút

5 minút
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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 FILTRA

8a. Čas naplňovania: Stlačujte tlačidlo HORE () 
alebo DOLE () pre zmenu času naplňovania. 
Pridržte tlačidlo, pre rýchlejšie pretáčanie číslice. 
Čas naplňovania môže byť nastavený od 0:00 
do 99:59 minút (výkr. 80).

o servise nasledujúcim spôsobom:
1. Z ľubovoľnej pretáčanej obrazovky statusu stlačte 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

 pre premietnutie Hlavného menu.
2. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 

do podsvietenia  Advanced settings (pokročilé nastavenie).

3. Stlačte 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

, pre premietnutie menu pokročilých 
nastavení (výkr. 84).

4. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 
do podsvietenia Special features (Špeciálne funkcie).

5. Stlačte 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

, pre premietnutie menu špeciálnych 
funkcií (výkr. 85).

6. Stlačte DOLE ), pre pretočenie opcie menu 
do podsvietenia  Service reminder (pripomienka o servise).

7. Stlačte 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

, pre premietnutie obrazovky 
pripomienky o servise (výkr. 86).

8. Stlačujte tlačidlo HORE () alebo DOLE (), pre 
nastavenie počtu mesiacov do ukázania sa nasledujúcej 
pripomienky o servise. Niekoľkonásobné stlačovania 
tlačidla DOLE (), až sa na displeji ukáže “Off” (vyp.) 
vypína túto funkciu a nuluje počet mesiacov a dní.

9. Stlačte 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

. Displej sa vráti do menu špeciálnych 
funkcií (výkr. 85).

10. Stlačte trikrát tlačidlo VĽAVO (), pre vrátenie 
do pretáčaných obrazoviek statusu.

Bude to pripomienka, pre kontakt s predavačom s cieľom 
získania pomoci. Po naprogramovaní táto funkcia premieta 
počet mesiacov a dní ostávajúcich do momentu pripomienky 
o službe.
Ak sa ukázalo hlásenie “Service overdue”, technik vykonávajúc 
ho maže, nastavujúc počet mesiacov do nasledujúcej 
pripomienky o servise. Nastavte alebo zresetujte pripomienku 

ŠPECIÁLNE FUNKCIE
Použite tieto funkcie, pre zmenu parametrov nasledujúcich 
operácií filtra:
 Pomocné ovládanie (opis na str. 26)
 Objem podávaných chemikálií ** (opis na str. 26)
 Čas podávania chemikálií ** (opis na str. 26)
 Pripomienka o servise (opis dole)

PRIPOMIENKA O SERVISE (nastavenie / reset)
Použite túto funkciu, pre naprogramovanie počtu mesiacov 
(do 24), ktorý musí uplynúť kým sa premietne hlásenie 
“Service overdue” (nevykonaný servis) namiesto pretáčaných 
obrazoviek stavu (výkr. 82).

8b. Čas odsávania: Stlačujte tlačidlo HORE () alebo 
DOLE () pre zmenu času odsávania.

 Pridržte tlačidlo, pre rýchlejšie pretáčanie číslice. 
Čas odsávanie môže byť nastavený od 0 do 255 minút 
(výkr. 81).

VÝKR. 80

VÝKR. 81

VÝKR. 82

VÝKR. 83

VÝKR. 84

VÝKR. 85

VÝKR. 86

**Premietané len, ak Pomocné ovládanie je nastavené na podávanie chemikálií.

0 minút
0 sekúnd

Čas naplňovania

Čas odsávania

Hlavné menu

Pokročilé nastavenie

Špeciálne funkcie

Pripomienka o servise

Pripomienka o servise

0 minút

Preferencie užívateľa

Informácie o systéme

Pokročilé nastavenie

Časy cyklov

Funkcie špeciálne

Riešenie problémov

Vonkajšie ovládanie

Pripomienka o servise

Nutný servis
12 mesiacov
0 dní
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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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*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 FILTRA

*ČAS CYKLOV W MODELACH OXY 700+/OXY 700
Použite tieto funkcie, pre zmenu parametrov nasledujúcich 
operácií filtra:
 Čas spätného preplachovania
 Čas rýchleho preplachovania (čas odsávania)

Pre premietnutie jednej z týchto obrazoviek:
1. Z ľubovoľnej pretáčanej obrazovky statusu stlačte 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

 pre premietnutie Hlavné menu.
2. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu do 

podsvietenia Advanced settings (pokročilé nastavenie) 
(výkr. 73*).

3. Stlačte 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

, pre premietnutie menu pokročilých 
nastavení (výkr. 74*).

4. Presvedčte sa, že podsvietené je Cycle times.
5. Stlačte 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

, pre premietnutie menu časy cyklu 
(výkr. 75*).

6. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 
až do podsvietenia  požadovanej opcie (viď zoznam 
v hornej časti tohto stĺpca).

7. Stlačte 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

, pre premietnutie čas 
požadovaného cyklu (výkr. 76* i 77*).

8. Podrobné inštrukcie vzhľadom jednotlivých 
obrazoviek času cyklu sa nachádzajú v stĺpcu 
vpravo.

9. Stlačte 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

. Displej sa vráti do menu časov 
cyklu (výkr. 75*).

10. Stlačte trikrát tlačidlo VĽAVO (), pre vrátenie 
do pretáčaných obrazoviek statusu.

8a.  Čas spätného preplachovania: Stlačujte tlačidlo 
HORE () alebo DOLE

 () pre zmenu času spätného preplachovania. 
Pridržte tlačidlo, pre rýchlejšie pretáčanie číslice. Čas 
preplachovania môže byť nastavený od 1 do 99 minút * 
(výkr. 76*).

8b. Fast rinse time: Stlačujte tlačidlo HORE () alebo 
DOLE

 () pre zmenu času rýchleho preplachovania (čas 
odsávania). Pridržte tlačidlo, pre rýchlejšie pretáčanie 
číslice. Čas preplachovania môže byť nastavený 
od 1 do 99 minút * (výkr. 79*).

* Neodporúča sa skracovanie času spätného 
preplachovania a rýchleho preplachovania pod implicitné 
nastavenia daného modelu filtra.

VÝKR. 73*

VÝKR. 74*

VÝKR. 75*

VÝKR. 76*

VÝKR. 79*

Hlavné menu

Preferencie užívateľa

Informácia o systéme

Pokročilé nastavenie

Pokročilé nastavenie

Časy cyklov

Špeciálne funkcie

Riešenie problémov

Časy cyklov

Čas naplňovania

Čas odsávania

Čas preplachovania Čas preplachovania

25 minút

Čas rýchleho preplachovania

5 minút
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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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OBSŁUGA FILTRA
POMOCNÉ OVLÁDANIE
Elektronický ovládač má pomocný výstup, ktorým môže 
ovládať vonkajšie zariadenia v systéme úpravy vody.
Signál 24V DC, odber prúdu max. 500 mA. Svorky  pomocného 
výstupu sa nachádzajú na elektronickej tabuli ovládania 
(viď schéma na str. 30).
Viacej informácií na tému používania ovládaných zariadení 
pomocou pomocného výstupu v systémoch úpravy vody 
sa nachádza v „Príručke ohľadne problémov s vodou” firmy 
EcoWater Systémstr.
Pre vybratie režimu pomocného ovládania:
1. Z ľubovoľnej pretáčanej obrazovky statusu stlačte 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

 pre premietnutie Hlavného menu.
2. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 

do podsvietenia Advanced settings (pokročilé nastavenie).
3. Stlačte 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

, pre premietnutie menu pokročilých 
nastavení.

4. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 
do podsvietenia Special features (Špeciálne funkcie).

5. Stlačte 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

, pre premietnutie menu špeciálnych 
funkcií (výkr. 87).

PODÁVANIE CHEMIKÁLIÍ*
Ak bolo pomocné ovládanie nastavené na Chemical feed, 
ako to bolo opísané v predchádzajúcej kapitole, v menu 
špeciálnych funkcií sa ukazujú 2 dodatočné časti (Chemical 
feed volume a Chemical feed timer, tj. objem a čas 
podávania chemikálií).
Pre nastavenie tých hodnôt:
1. Z ľubovoľnej pretáčanej obrazovky statusu stlačte 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

 pre premietnutie Hlavného menu.
2. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 

do podsvietenia Advanced settings (pokročilé nastavenie).
3. Stlačte 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

, pre premietnutie menu pokročilých 
nastavení.

4. Stlačujte tlačidlo DOLE (), pre pretáčanie opcie menu 
až do podsvietenia  Špeciálnych funkcií.

5. Stlačte 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

, pre premietnutie menu špeciálnych 
funkcií (výkr. 87).

6. Stlačujte tlačidlo DOLE (), pre pretáčanie opcie menu 
až do podsvietenia Objem podávaných chemikálií alebo 
Čas podávania chemikálií.

7. Stlačte 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

, pre premietnutie menu Objem 
podávaných chemikálií alebo Čas podávania chemikálií 
(výkr. 89 a 90).

6. Presvedčte sa, že je podsvietené Auxiliary control.
7. Stlačte 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

, pre premietnutie menu pomocných 
ovládačov (výkr. 88).

8. Ak už je vedľa požadovanej opcie bodka (výkr. 88), prejdite 
do Kroku 9.  V opačnom prípade stlačujte tlačidlo DOLE 
() alebo HORE (), pre pretočenie do vybratej opcie, 
a potom stlačte 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

, aby ju vybrať.
 Off (vyp.) je implicitná hodnota. Výstup 24V DC je vždy 

vypnutý.
 On (zap.) Výstup 24V DC je vždy zapnutý.
 Chlorine – táto funkcia môže byť použitá do naštartovania 

generátora chlóru, ktorý  vytvára chlór, keď cez neho preteká 
voda, pre dezinfikovanie média v priebehu regenerácie.

 Bypass: Zapína 24V DC v priebehu celého cyklu regenerácie 
(keď je ventil filtra nastavený na obtok a do domu je dodávaná 
voda nefiltrovaná).

 Chemical feed:* Môže byť použité do naštartovania čerpadla 
podávania chemikálií. Po vybratí tej funkcie, nastavte objem 
a čas podávania chemikálií, ako je to opísané vpravo.

 Water use*: zapína  24V  DC,  keď  turbína  filtra ukazuje 
prietok vody. Môže štartovať vzduchové čerpadlo pre oxidáciu 
železa alebo síry.

 Fast Rinse: Zapína 24V DC v priebehu rýchleho 
preplachovania ako časti cyklu regenerácie.

9. Stlačte 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

. Displej sa vráti do menu špeciálnych 
funkcií (výkr. 85).

10. Stlačte trikrát tlačidlo VĽAVO (), pre vrátenie 
do pretáčaných obrazoviek statusu.

8. Stlačujte tlačidlo DOLE () alebo HORE (), pre zmenu 
hodnoty. Držte tlačidlo stlačené, pre rýchlejšie presúvanie 
číslic.
 Objem podávaných chemikálií je množstvo vody, ktorá 

pretečie cez filter medzi aktiváciami vybavenia do podávania 
chemikálií.

 Čas podávania chemikálií určuje ako dlho trvá výstupný 
signál pre vybavenie do podávania chemikálií vždy, keď 
je on aktivovaný.

9. Stlačte 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

. Displej sa vráti do menu špeciálnych 
funkcií (výkr. 87).

10. Stlačte trikrát tlačidlo VĽAVO (), pre vrátenie 
do pretáčaných obrazoviek statusu.

* Do systému pripojte turbínu a vodič turbíny, ak majú byť používané opcie ovládania pomocného “Chemical feed” alebo “Water use”.
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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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OBSŁUGA FILTRA

DIAGNOSTIKA
Táto funkcia umožňuje servisnému technikovi kontrolu stavu 
práce jednotlivých elementov filtra (napr. polohy ventila) s 
cieľom vyriešenia problémov. Ak namiesto pretáčaných 
obrazoviek statusu je premietaný kód chyby, kontaktujte 
sa s predavačom.
Pre prezeranie obrazovky diagnostiky:
1. Ak je premietaný kód chyby, obíďte kroky 2-7 a prejdite 

priamo do kroku 8.
2. Pre premietnutie obrazovka diagnostiky z ľubovoľnej 

pretáčanej obrazovky statusu (keď kód chyby nie 
je premietaný), stlačte 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

, pre premietnutie 
Hlavného menu.

3. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 
do podsvietenia Advanced settings (pokročilé nastavenie).

4. Stlačte 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

, pre premietnutie menu pokročilých 
nastavení.

5. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 
do podsvietenia Troubleshooting (Riešenie problémov).

6. Stlačte 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

, pre premietnutie menu riešenie 
problémov (výkr. 91).

10. Po ukončení prehliadania obrazovky diagnostiky stlačte 
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

. Displej sa vráti do menu Riešenie 
problémov.

11. Stlačte trikrát tlačidlo VĽAVO (), pre vrátenie 
do pretáčaných obrazoviek statusu (alebo obrazovky kódu 
chyby, ak sa vyskytla chyba).

ZMENY KONFIGURÁCIE
Táto funkcia umožňuje servisnému technikovi zopakovať 
procedúru konfigurácie (viď str. 10-13) alebo obnoviť implicitné 
pracovné hodnoty filtra.
1. Z ľubovoľnej pretáčanej obrazovky statusu stlačte 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

 pre premietnutie Hlavného menu.
2. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 

do podsvietenia  Advanced settings (pokročilé nastavenie).
3. Stlačte 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

, pre premietnutie menu pokročilých 
nastavení.

4. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 
do podsvietenia  Troubleshooting (Riešenie problémov).

5. Stlačte 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

, pre premietnutie menu riešenie 
problémov (výkr. 91).

6. Stlačte DOLE (), pre pretočenie opcie menu 
do podsvietenia  Setup changes (Zmeny konfigurácie).

7. Stlačte 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

, pre premietnutie menu zmien 
konfigurácie (výkr. 93).

7. Presvedčte sa, že je podsvietené Diagnostics.
8. Stlačte 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

, pre premietnutie obrazovky 
diagnostiky (výkr. 92).

9. Stlačujte DOLE () alebo HORE (), pre pretáčanie 
zoznamu. Premietané sú nasledujúce pozície:
 Time (aktuálny čas)
 Position time (odpočítava ostávajúci čas pre aktuálnu polohu 

ventila)
 Current position (aktuálna poloha ventila: činnosť, 

naplňovanie, soľanka, spätné preplachovanie, rýchle 
preplachovanie  alebo prenášanie)

 Requested position (požadovaná poloha ventila)
 Motor state (status motora –zap. alebo vyp.)
 Valve position switch (poloha ventila – otvorený/zatvor.)
 Turbine count (počítadlo turbíny, ak sa zmienia, ukazuje 

prietok vody).
 Tank light switch (prepínač svetla nádrže – otvorený alebo 

zatvorený)
 RF module (modul RF – odhalený alebo nie)
 Error code (kód chyby – privolajte servis)

8. Ak je už vedľa požadovanej opcie bodka (výkr. 93), prejdite 
do Kroku 9.  V opačnom prípade stlačujte tlačidlo DOLE 
() alebo HORE (), pre pretočenie do vybratej opcie, 
a potom stlačte 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

, aby ju vybrať.
 Redo setup (opätovné konfigurovanie) umožňuje vybrať 

iný kód modelu (v prípade zlepšenia alebo modernizácie 
existujúcich filtrov). Kódy modelu sú vymenované na strane 3.

 Restore defaults (návrat do továrenských nastavení) spôsobí 
zresetovanie všetkých nastavení do implicitných hodnôt 
a vykoná procedúru konfigurácie na obrazovky kreátora 
(viď strany 10-13).

 Cancel (anulácia) návrat do menu Riešenie problémov 
(výkr. 91).

9. Stlačte tlačidlo 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

.

VÝKR. 91

VÝKR. 92
VÝKR. 93

Riešenie problémov

Diagnostika   

Zmena nastavenia

Zmena nastavenia

Zmena  nastavenia

Vráť  implicitne  

Anuluj

Diagnostika

Hodina:
3:45 PM

Nastav čas:
0:00
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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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NEUTRALIZÁCIA FILTRA – KONTROLA 
ÚROVNE MINERÁLU V NÁDRŽI
Ako je vysvetlené na str. 9, minerál sa rozpúšťa vo vode 
s cieľom neutralizácie kyseliny. Ako rýchlo sa rozpúšťa závisí 
od množstvá vody používanej v danej domácnosti a pH vody.
Každých niekoľko mesiacov zmerajte úroveň minerálneho 
ložiska v nádrži. Vždy pridajte nový minerál predtým ako bude 
nádrž prázdna. Pre zmeraní úrovne, vykonajte nasledujúce 
činnosti:
1. Naštartujte funkciu “Regenerácia teraz” (viď str. 18).
2. Keď voda začne vytekať z výpustnej hadice,  nastavte 

obtokový ventil (ventily) v polohe obtoku (viď výkr. 
7 a 8 na str.6), PRE ODSTRÁNENIA TLAKU Z FILTRA.

3. Odpojte napájanie od nástennej zásuvky.
4. Snímte kryt ovládača.
5. Odpojte obtokový ventil alebo medené rúry od vstupu 

a výstupu (str. 7).
6. Snímte príchytky a pripevňujúce svorky z hrdla nádrže 

a opatrne vyjmite ventil z nádrže.
7. Vyjmite horný distribútor a 4 tesnenia o-ring  (výkr. 5).
8. Pomocou miery – drevenej alebo oceľovej zmerajte 

vzdialenosť do hornej úrovne minerálneho ložiska (výkr. 
94). Ak je menšia od navrhovaného voľného priestoru, 
určeného v dole umiestenej tabuľke, pridajte viac 
neutralizujúceho materiálu.

9. Použite lievik, pre pridanie materiálu.

Model Sugerovaný 
voľný priestor

Iron 700 16”

10. Doplňte minerál cez horný otvor nádrže. Potom vložte späť 
distribútor a 4 tesnenia o- ring (výkr. 5 na str. 5).

11. Vykonajte dole uvedené kroky, pre obnovenie činnosti filtra:
 kroky 10 a 11 na str. 5
 krok 2 na str. 7
 krok 5 na str. 8, ak bola hadica odpojená
 kroky 6, 7 a 9 na str. 8
POZOR:  po zapnutí napájania, ak bliká hodina, nastavte 

opätovne hodiny (str. 18).
 Naštartujte funkciu “regenerácia teraz” (str. 18).

FILTER NEPRÍJEMNÉHO PACHU A CHUTI 
– VÝMENA LOŽISKA AKTÍVNEHO UHLIA
Keď filter už nie odstraňuje chute a/alebo  pachy z vody (viď 
strana 9), ložisko aktívneho uhlia vymeňte. Pre výmenu ložiska:
1. Vykonajte kroky od 1 do 7 vľavo.
2. Opatrne položte nádrž filtra. Vyjmite zvislú rúru a dolný 

distribútor z minerálneho ložiska.
3. Vyprázdnite obsah nádrže do príslušného zásobníka.
4. Postate nádrž zvisle a umiestite späť na miesto zvislú rúru 

a dolný distribútor.
5. Pridajte odporúčané množstvo štrku, filtrujúceho piesku 

a aktívneho uhlia. Viď „Špecifikácie“ na strane 3.
6. Vykonajte kroky 10 a 11 nad.

Zapchajte pri dodávaní 
minerálu

Volný 
priestor

Dodajte 
minerál

Nádrž minerálu

Zionowa rúra dolného 
distribútora

Minerálne 
ložisko
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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

ČISTENIE DÝZY A PRIECHODKY VENTURIEGO
Čistá dýza a priechodka Venturiego (viď výkres 92) sú nutné, 
aby filter vody fungoval správne. Ten malý element spôsobuje 
nasávanie s cieľom prevzdušnenia minerálnej nádrže 
v priebehu regenerácie. Ak je zapchatý pieskom, špinou, 
bahnom apod., filter vody nebude správne odstraňovať železo 
z vody.
Pre získanie prístupu do dýzy a priechodky Venturiego, snímte 
horný kryt filtra. Umiestite obtokový ventil v polohe obtoku. 
Presvedčte sa, že hlavný ventil filtra vody sa nachádza 
v polohe „servisnej“ (bez tlaku vody na dýze a priechodke 
Venturiego). Potom držiac jednou rukou  plašť dýzy 
a priechodky Venturiego, odskrutkujte násadku. Nestraťte 
tesnenie o-ring . Zdvihnite podperu sieťkového filtra a filter. 
Potom vyjmite dýzu a priechodku Venturiego, tesnenie a zátku. 
Umyte tieto časti v teplej, mydlovej vode a spláknite čistou 
vodou. Pamätajte, aby bola očistená jak horná, tak aj dolná 
časť dýzy a priechodky Venturiego. V prípade potreby použite 
malú kefu, pre odstránenia železa alebo špiny. Nepoškrabte, 
nezdeformujte apod. povrch dýzy a priechodky Venturiego.
Opatrne poskladajte všetky časti v správnom poradí. Namažte 
tesnenie o-ring silikónovým mazivom a vložte na miesto. 
Zamontujte kryt a priskrutkujte ho ručne, pridržujúc plášť.
Prekrútenie môže zlámať násadku alebo plášť. 
Umiestite obtokový ventil v polohe „servisovania“

DÔLEŽITÉ: Presvedčte sa, že malý otvor v tesnení je 
vycentrovaný priamo nad malým otvorom v plášti dýzy 
a priechodky Venturiego. Presvedčte sa, že číslice 
sú nasmerované hore.

Podrobte filter regenerácii ai nastavte ventil na polohu 
odsávanie (A). Vyjmite sitko zo spojky na vstupe spätného 
ventila a skontrolujte či je nasávanie. Umiestite sitko späť 
na miesto po ukončení kontroly.

VÝKR. 95

* Zainštalujte stranou 
písmenami hore, 
dutou stranou dole.

násadka

tesnenie o-ring

podpera filtra

sieťkový filter
dýza a priech

tesnenie

*zátka

plášť
Spätný ventil
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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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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

ODSTRAŇOVANIA TLAKU VODY OBTOKOVÝM 
VENTILOM 
POZOR: Vždy odstraňujte tlak vody z filtra EcoWater 
Systéms ako je opísané nižšie pred vybratím častí z ventila 
alebo nádrže médií.
ZNIŽOVANIE TLAKU
1. Nastavte ventil v polohe obtoku.
2. Umiestite ventil filtra v polohe naplňovania vykonávajúc 

kroky 1 a5 ručnej procedúry regenerácie zo str. 33.
ZVYŠOVANIE TLAKU
1. Nastavte ventil v servisnej polohe.
2. Nastavte ventil filtra späť v servisnej polohe, vykonávajúc 

kroky 6-12 ručnej procedúry regenerácie zo str. 33.

ALTERNATÍVNE METÓDY:
OBTOK 3-VENTILOVÉ (výkr. 95)
ZNIŽOVANIE TLAKU

1. Zatvorte VSTUPNÝ ventil.
2. Otvorte kohútiky horúcej a studenej vody filtrovanej v domu.
3. Zatvorte VÝSTUPOVÝ ventil a otvorte OBTOKOVÝ ventil.
4. Zatvorte všetky kohútiky v domu.

ZVYŠOVANIE TLAKU
1. Otvorte kohútiky horúcej a studenej vody v domu.
2. Zatvorte OBTOKOVÝ ventil a otvorte ventil VÝSTUPOVÝ.
3. Pomaly otvorte VSTUPNÝ ventil.
4. Zatvorte všetky kohútiky v domu.

OBTOKOVÝ VENTIL ECOWATER SYSTÉMS 
(VÝKR. 96)
ZNIŽOVANIE TLAKU
1. Zatvorte hlavný ventil vody v domu
2. Otvorte kohútiky horúcej a studenej vody filtrovanej v domu.
3. Vložte rúčku obtokového ventila do polohy obtoku.
4. Možnosť: Aby nefiltrovaná voda prichádzala do kohútikov, 

otvorte hlavný ventil vody v domu.

ZVYŠOVANIE TLAKU
1. Otvorte hlavný ventil vody v domu, ak je zatvorený.
2. Otvorte kohútiky horúcej a studenej vody.
3. Vytiahnite rúčku obtokového ventila do polohy činnosti.
4. Zatvorte všetky kohútiky v domu.

VÝKR. 96

VÝKR. 97

Obtok 3-ventilový

Obtokový ventil EcoWater Systéms

Pre činnosť
Zatvorte obtokový 

ventil. Otvorte vent. 
vstup. a výstup.

Pre obtok
Otvorte obtokový 
ventil. Zatvorte 

vent. vstup. 
a výstup.

z filtra

Výstupný filter

OBTOKOVÝ 
VENTIL

Smer prietoku 
vody

VSTUPNÝ
VENTIL

Do filtra

Vytihni s cieľom 
činnosti (filtrovaná 
voda 

Vtlačte s cieľom 
obtoku 
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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

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

RIEŠENIE PROBLÉMOV
PROBLÉM PRÍČINA RIEŠENIE

Nie je možné nastavenie 
niektorých parametrov filtra, 
a displej ukazuje ikonku 

visiaceho zámku:                 
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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

Zapnutá funkcia blokády. Vypnite funkcie blokády (viď str. 17).

Obrazovka stavu ukazuje
“Bez automatickej regenerácie”

Regenerácia nastavená na 
“Off” (prázdninový režim).

Pre zapnutie automatické regenerácie nastavte na “Schedule” 
(harmonogram) alebo “Automatic” (viď str. 18).

Vzduch v domácom potrubí Tesnenie o-ring zvislej rúry. Vymeňte tesnenie o-ring.
Voda odteká do odtoku Poškodený disk rotora a 

tesnenia.
Vymeňte disk rotora a tesnenia.

Motor sa zastavil alebo bzučí Porucha motora alebo 
vnútorná chyba ventila 
spôsobujúca vysoký točivý 
moment motora.

Skontaktuj sa so servisom predavača.

Premieta sa kód chyby E1, E3 
alebo E4.

Chyba v zväzku vodičov, 
spojeniach s prepínačom 
položenia, vypínačom, ventilom 
alebo motorom.

Skontaktujte sa so servisom predavača.

Premieta sa kód chyby E5. Porucha elektronického 
ovládania.

Skontaktujte sa so servisom predavača.

RIEŠENIE PROBLÉMOV – VSTUPNÁ 
KONTROLA
Vždy najskôr skontrolujte nasledujúce elementy:
1. Či je displej prázdny? Skontrolujte napájanie.
2. Či sa premieta kód chyby? Ak tak, prejdite do “Automatickej 

diagnostiky elektroniky” na nasledujúcej strane.
3. Či sa premieta správny čas? Ak nie, regenerácie 

sú vykonávané v špatnej hodine. Nastavte aktuálny čas 
(viď str. 16.)

4. Či obtokové ventily sú v polohe činnosti (viď výkr. 96 a 97 
na str. 30)?

5. Či rúry vstupné/výstupné sú správne pripojené do vstupu 
a výstupu filtra EcoWater?

6. Či výpustná hadica ventila je voľná od zapchatia a ostrých 
zahnutí a či nie je zdvihnutý vyššie ako 2,4 m nad 
podlahou.

Ak v priebehu vstupnej kontroly neboli zistené žiadne 
problémy, prejdite do “Riešenie problémov – ručná diagnostika” 
a “Kontrola ručnej regenerácie” na 2 nasledujúcich stranách

ELEKTRICKÉ SCHÉMA

Napájač

Prep. 
polohy

Senzor 
turbíny

Motor ventil

Pomocný 
výstup

Vstup

VÝKR. 98

oranžový
zelený

Biie
čer
čier

Čierny
červený
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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 SERWISOWE

AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA ELEKTRONIKI
Filter má funkciu autodiagnostiky elektrickej inštalácie 
(s výnimkou napájania vstupného a/alebo  vodomera).
Ovládač monitoruje elektronické podsústavy a obvody s cieľom 
správnej činnosti. V prípade výskytu nesprávnej činnosti 
je premietaný kód chyby (výkr. 99).

KONTROLA TURBÍNY
1. Premietnite obrazovky diagnostiky zaobchádzajúc v súlade 

s procedúrou na str. 27.
2. Stlačujte DOLE () alebo HORE (), pre pretáčanie 

zoznamu do premietania Turbine Count (počítadlo turbíny) 
(výkr. 100).

Tabuľka s riešeniami problémov na predchádzajúcej strane 
prestavuje kódy chýb, sa ktoré môžu ukázať a možné havárie 
odpovedajúce tým kódom.
Keď na sa displeji ukáže kód chyby, stlačenie tlačidla SELECT 

ECOWATER InstallationS   Y   S   T   E   M   S
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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

 spôsobí premietnutie obrazovky Diagnostika (str. 27), 
vďaka čomu pracovník servisu môže odlišiť problém.

ODSTRAŇOVANIE KÓDU CHYBY
1. Odpojte napájač od elektrickej zásuvky.
2. Odstráňte problém.
3. Pripojte napájač opätovne.
4. Počkajte 8 minút, v priebehu kedy ovládač štartuje ventil 

na celý cyklus. Kód chyby bude opätovne premietnutý, 
ak problém nebol vyriešený.

RIEŠENIE PROBLÉMOV - RUČNÁ 
DIAGNOSTIKA
1. Premietnite obrazovku diagnostiky počínajúc si v súlade 

s procedúrou na str. 27.
2. Stlačujte DOLE () alebo HORE (), pre pretáčanie 

zoznamu. Premietané sú nasledujúce pozície:
 Time (aktuálny čas)
 Position time (odpočítava ostávajúci čas pre aktuálnu polohu 

ventila)
 Current position (aktuálna poloha ventila: činnosť, 

naplňovanie, soľanka, spätné preplachovanie, rýchle 
preplachovanie alebo prenášanie)

 Requested position (požadovaná poloha ventila)
 Motor state (status motora –zap.alebo vyp.)
 Valve position switch (poloha ventila – otvorený/zatvor.)
 Turbine count (počítadlo turbíny, ak sa zmienia, ukazuje 

prietok vody).
 Tank light switch (prepínač svetla nádrže – otvorený alebo 

zatvorený)
 RF module (modul RF – odhalený alebo nie)
 Error code (kód chyby – privolajte servis)

3. Stále ukazovanie “0” (nula) znamená chýbanie prietoku 
vody cez meradlo (tzn. nie je  spotreba upravenej vody).

4. Otvorte najbližší kohútik upravenej vody.
5. Počítadlo na displeju musí odpočítavať od 0 a resetovať 

sa pri 140 pre každý galón prietoku.
6. Ak sa odčítanie displeja nezmienia pri otvorenom kohútiku, 

vytiahnite zväzok vodičov zo zásuvky ventila (výkr. 101).

7.  Presuňte malý magnet dopredu a dozadu pred senzorom.
8a. Ak premietané počítadlo turbíny odpočítava hore 

s každým prechodom magnetu, odpojte výstupnú rúru 
a skontrolujte spojenie turbíny.

8b. Ak premietané počítadlo turbíny neodpočítava hore 
s každým prechodom magnetu, je najskôr senzor 
poškodený.

VÝKR. 99
VÝKR. 100

VÝKR. 101

Motor

Plášť senzora

Turbína

Podpera 
turbíny 
a hriadeľ

Výstup 
ventila

Prep. 
polohy

Odhaleno chybu

Kód chyby: 1

Diagnostika

Počet turbín:
0

Senzor nádrže:
Otvorený
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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 SERWISOWE

RIEŠENIE PROBLÉMOV - RUČNÁ KONTROLA 
REGENERÁCIE
Vykonajte nasledujúce procedúry, aby sa filter podrobil cyklu 
regenerácie s cieľom kontroly činnosti. Vždy najskôr vykonajte 
vstupné kontroly(str. 31) a ručnou diagnostiku (str. 32).
Snímte horný kryt, odblokovaním západky,  pre kontrolu 
činnosti činnosť vačky a prepínača v priebehu otáčky  ventila 
(viď výkr. 104).
1. Premietnite obrazovku diagnostiky postupujúc v súlade 

s procedúrou na str. 32.
2. Stlačujte DOLE () alebo HORE (), pre pretáčanie 

zoznamu do premietania Valve position switch (výkr. 
102).

10. Pri premietnutej obrazovke diagnostiky opätovne stlačte 
tlačidlo VPRAVO (), pre prestavenie ventila na Fast 
Rinse. Opätovne skontrolujte rýchlosť výtku ako pri 
spätnom preplachovaní.

11. Pri premietnutej obrazovke diagnostiky opätovne stlačte 
tlačidlo VPRAVO (),pre prestavenie ventila späť na 
Service.

DÔLEŽITÉ: Pred zakončením tej procedúry vždy prestavte 
ventil späť na Service.

OSTÁVAJÚCE OPRAVY
Obtok nefiltrovanej vody (Nefiltrovaná voda “presakuje” 
do vody filtrovanej):
1. Poškodený disk na vstupe, tesnenie alebo vlnitá podložka 

(str. 36 a 37).
2. Chýbajúce alebo poškodené tesnenie o-ring  na spojení 

ventila so zvislou rúrou.
Voda vyteká z výpustnej hadice v priebehu exploatácie:
1. Poškodený disk rotora, tesnenie alebo vlnitá podložka.
2. Poškodené tesnenie o-ring na hriadeli vstupného disku.

3. Skontrolujte, či keď driek prepínača je nasmerovaný 
dole (do jednej zo západiek na vačke motora ventila), 
ten obrazovku premietne Open (Otvorený). When the 
valve cam is rotating (for example, after Step 5, below) , 
the switch plunger will be up and this screen should read 
Closed.

4. Stlačte tlačidlo HORE (), pre pretočenie zoznamu 
do premietania

 Current position (bežná poloha) (výkr. 103).

5.  Pri premietnutej obrazovke diagnostiky stlačte tlačidlo 
VPRAVO (), pre prestavenie ventila zo Service 
do nasledujúcej polohy.

6. Implicitný čas naplňovania je nula, teda ventil nezostanie 
v polohe naplňovania, iba ak čas naplňovania bol určený 
inak. Ak sa zastavil na Fill, opätovne stlačte tlačidlo 
VPRAVO (),pre prestavenie ventila do nasledujúcej 
polohy.

7. Implicitný čas odsávanie je nula, teda ventil nezostanie 
v polohe soľanky, iba ak je iné nastavenie. Ak sa zastavil 
na Brine*, opätovne stlačte tlačidlo VPRAVO (), pre 
prestavenia ventila do nasledujúcej polohy.

8. Skontrolujte, či ukazovateľ polohy ventila na vačke motora 
súhlasí s polohou premietanou na obrazovke

9. V režime Spätného preplachovania, skontrolujte či voda 
rýchlo vyteká z výpustnej hadice. Ak je prietok povoľný, 
skontrolujte, či horný distribútor, spätný prietok alebo hadica 
nie sú zapchaté

* Ak je nastavená opcia 2. Spätného preplachovania(str. 
22), ventil prejde do spätného preplachovania a rýchleho 
preplachovania pred soľankou.

VÝKR. 102

VÝKR. 103

VÝKR. 104

Značky polohy 
(ventil funguje)

Vačka

MOTOR

Diagnostika

Senzor nastavenia ventila: 
Zatvorený

Počet turbín:
0

Diagnostika

Priebežné nastavenie:
Servisné

Požadované nastavenie: 
Servisné
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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 Service Information

ECOW ATER  

IRON 700 *OXY 700+/OXY 700

S

F

BR

BW

R

S

BW

A

INFORMACJE SERWISOWE

SERVICE
(činnosť)

SERVICE
(činnosť)

FILL
(naplňovanie)

BACKWASH
(spätné 

preplachovanie)

BRINE DRAW
(soľanka)

ASPIRATE
(odsávanie)

BACKWASH
(spätné 

preplachovanie)

FAST RINSE
(rýchle 

preplachovanie)

Prepínač 
polohy

Prepínač 
polohy

Prepínač 
polohy Prepínač 

polohy

Prepínač 
polohy

Prepínač 
polohy

Prepínač 
polohy

Prepínač 
polohy

Vačka Vačka

Vačka Vačka

Vačka Vačka

Vačka

Vačka

VÝKR. 105

VÝKR. 106

VÝKR. 107

VÝKR. 108

VÝKR. 109

VÝKR. 105*

VÝKR. 107*

VÝKR. 110*

IRON 700       *OXY 700+/OXY 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.
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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

MONTÁŽNY VÝKRES FILTRA ZOZNAM ČASTÍ FILTRA

Č. na 
výkr. Č. časti Opis

1 7353365 Horný kryt

– 7357864 Zásobný komplet predného 
panela (obsahuje č. 2- 4)

2 ↑ Predný panel
3 ↑ Klávesnica/nálepka
4 ↑ Elektronický ovládač (PWA)
5 7341520 Zásobná doska Wi-Fi
6 7353381 Podpera predného panela
7 7259927 Zväzok vodičov do prep. pol.
8 7362699 Napájač, 24V DC
9 7353357 Okraj

10 7353242 Kryt

– 7331177 Komplet svoriek na krček nádrže 
(v tom po 2 z č. 11 a 12)

11 ↑ Úsek svorky (2 požadovaný)
12 ↑ Držiak svorky (2 požadovaný)

– 7112963 Komplet tesnenia O-Ring 
distribútora (v tom č. 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 Horný distribútor
17 7105047 Dolný distribútor
18 7113074 Nádrž s minerálom, 12” x 54”

19

0505647 Kamenivo filtrujúce, 1 cu. ft. *
3423699 Neutralit, 1/2 cu. ft. *
3424509 Aktívne uhlie, 1 cu. ft. *
7175149 Aktívne uhlie, 50 lbs. *
7351046 Zeolit, 56l (len Oxy 700+)

20 0501783 Piesok filtrujúci, 10 lbs. *
21 7124415 Štrk , 17 lbs.
22 7248706 Uzemňujúca svorka – komplet *

* Nepripojené do filtra. Len Iron 700.

Pre objednanie častí, sa skontaktujte s miestnym 
predstaviteľom EcoWater alebo ho nájdite na stránke 
EcoWater.

Komplet ventila 
časti na str. 34 a 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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ZOZNAM ČASTÍ VENTILA

Č.na 
výkr. Č. časti Opis

70
7089306 Svorka, 1”, jedn.. (2 vyžad.)
7336428 Svorka, 1”, balenie. 20 ks

71
7077642 Medená rúra, 1”, jedn. (2 vyžad.)

7344138 Medená rúra, 1”, balenie 10 ks (v tom 
po 

72
7311127 O-Ring, 1-1/16” x 1-5/16”, Jedn. 

(2 vyžadovaná)

7336410 O-Ring, 1-1/16” x 1-5/16”, balenie 
20 ks

– 7331703 Komplet turbíny a podpery, v tom 2 O- 
Ringi (viď č. 72) a po 1 z č. 73 a 74

73 ↑ Podpora a hriadeľ turbíny
74 ↑ Turbína
75 7171145 Korpus ventila
76 7270319 O-Ring, 1/4” x 3/8” (2 vyžadované)
77 7100940 Zátka
78 7081201 Držiak
79 7175199 Vlnitá podložka
80 7171161 Kryt ventila
81 7172997 Skrutka, #10 x 2-5/8” (8 vyžadované)
82 7305150 Prepínač
83 7140738 Skrutka, #4-24 x 3/4” (2 vyžadované)

84 7214383 Obtokový ventil, 1”* (obsahuje po 2 ks 
č. 70 a 72)

Č.na 
výkr. Č. časti Opis

50 7224087 Skrutka, #8-32 x 1” (2 vyžadované)
51 7286039 Motor (v tom 2 č. 50)
52 7231393 Doska motora
53 0900857 Skrutka, #6-20 x 3/8” (3 vyžadované)
54 7171250 Ložisko
55 7283489 Vačka a ozubené koleso
56 7169180 Svorka spustu
57 7172793 Adaptér výpustnej hadice
58 7170288 O-Ring, 15/16” x 1-3/16”, jednotlivý

7336402 O-Ring, 15/16” x 1-3/16”, balenie 20
59 7178202 Zátka odtoku, 7 gpm,
– 7185487 Komplet tesnení (obsahuje č. 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 ↑ Tesnenia rotora
64 ↑ Tesnenie
65 ↑ Tesnenie do dýzy a priechodky 

Venturiego
66 7174313 Ložisko, vlnitá podložka
67 7185500 Rotor a disk
68 7171187 Zátka do odtoku
69 7129889 Pružina

* Nebolo dodané s filtrom.

Pre objednanie častí, sa skontaktujte s miestnym predstaviteľom EcoWater alebo ho nájdite na stránke 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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SÚČIASTKY PRE OPRAVU - OXY 700+/OXY 700

ZOZNAM ČASTÍ Ventila

* Nebolo pripojené do filtra.

Pre objednanie častí sa, skontaktujte s lokálnym predstaviteľom EcoWater alebo ho nájdite na stránke EcoWater.

Č. na 
výkr. Č. časti Opis

73 7343873 Spätný ventil vtoku s tes.. O-Ring

- 7331703 Komplet turbíny a podpory, v tom 
2 O- Ringi (č.72) a po 1 z č. 74 & 75

74 ↑ Podpera a hriadeľ turbíny
75 ↑ Turbína

76 7081201 Držiak do dýzy a priechodky 
Venturiego

77 7171145 Korpus ventila
78 7170319 O-Ring, 1/4” x 3/8” (2 vyžadované)
79 7336208 Filter vpustu vzduchu
80 7336193 Spätný ventil odsávača
81 7120526 Kolienko, 90°
82 7292323 O-Ring, 3/16” x 7/16”

– 7085247 Dýza a priechodka Venturiego 
(obsahuje č. 83-89)

83 7081104 Plášť do dýzy a priechodky 
Venturiego

84 1148800 Zátka prietoku, .3 gpm

85
7114533 Dýza a priechodka Venturiego 

s tesnen.
7204362 Len tesnenie, jednotl.
7336486 Len tesnenie, opak. 20ks

86 7146043 Sieťkový filter
87 7167659 Podpera sieťkového filtra 

88
7170262 O-Ring, 1-1/8” x 1-3/8”, jednotl.
7336436 O-Ring, 1-1/8” x 1-3/8”, opak. 20ks

89 7199729 Príložka
90 7175199 Vlnitá podložka
91 7171161 Kryt ventila

92 7172997 Skrutka, #10 x 2-5/8” (8 
vyžadovaných)

93 7305150 Prepínač
94 7140738 Skrutka, #4-24 x 3/4” (2 vyžadované)

95 7214383 Obtokový ventil, 1”* (obsahuje 
po 2 ks č 70 a 72)

Č.na 
výkr. Č. časti Opis

50 7224087 Skrutka, #8-32 x 1” (2 vyžadované)
51 7286039 Motor (v tom 2 č. 50)
52 7231393 Doska motora
53 0900857 Skrutka, #6-20 x 3/8” (3 vyžadované)
54 7171250 Ložisko
55 7335024 Vačka a ozubené koleso
56 7169180 Svorka spustu
57 7172793 Adaptér výpustnej hadice
58 7170288 O-Ring, 15/16” x 1-3/16”, jednotl.

7336402 O-Ring, 15/16” x 1-3/16”, balenie 20
59 7178210 Zátka prietoku, 10 gpm,
– 7185487 Komplet tesnenia (obsahuje č. 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 ↑ Tesnenie rotora
64 ↑ Tesnenie

65 ↑ Tesnenie do disku a priechodky 
Venturiego

66 7174313 Ložisko, vlnená podložka
67 7335058 Rotor a disk
68 7171187 Zátka do odtoku
69 7129889 Pružina

70
7089306 Svorka, 1”, jednotl. (2 vyžadované)
7336428 Svorka, 1”, balenie 20ks

71
7077642 Medená rúra, 1”, jednotl. (2 

vyžadované)

7344138 Medená rúra, 1”, balenie 10 ks (v tom 
10 ks. poz. č. 72)

72
7311127 O-Ring, 1-1/16” x 1-5/16”, Jednotl. 

(2 vyžadované)
7336410 O-Ring, 1-1/16” x 1-5/16”, balenie 20 ks


