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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

• Mielőtt elkezdené a telepítést, olvassa el a teljes kezelési 
utasítást és szerezze be a szükséges anyagokat és eszközöket. 

• A bekötésnek meg kell felelnie minden helyi előírásnak, 
a vízvezeték szerelési és elektromos szabályoknak is. 

• Kizárólag ólommentes anyagokat használhat fel. 

• Óvatosan kezelje a készüléket. Ne fordítsa fejjel lefelé, ne dobja 
le vagy tegye ki éles tárggyal való összeütközésnek. 

• Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol: 
- fagypont alatti hőmérséklet fordulhat elő 
- közvetlen napsütés éri 
- nedvesség éri. 

• A berendezés nem kezelhet 49°C feletti vizet. 

• A készülék minimum 11 liter/perc tápvíz mennyiséget igényel a 
megfelelő működéshez. 

• A maximum bemeneti víznyomás 8,6 bar. Amennyiben a nappali 
nyomás 5,5 bar feletti, az éjszakai elérheti a maximumot, ezért 
nyomáscsökkentő használata szükséges. 

• A készülék 24V, 50/60 Hz elektromos csatlakozást igényel. 
Használja a transzformátort, amit szabvány 230V, 50 Hz földelt 
konnektorba csatlakoztathat. A csatlakozás száraz helyen legyen, 
és megfelelő túlfeszültség védelemmel rendelkezzen. 

• Ismeretlen minőségű vagy mikrobiológiailag nem biztonságos víz 
esetében megfelelő fertőtlenítés nélkül nem használható. 

A 2002/96/EC európai direktíva szerint minden 
elektromos és elektronikai terméket a megfelelő módon 
le kell adni (WEEE). Ne dobja a háztartási hulladék közé! 
Minden ilyen esetben a helyi előírások szerint járjon el (ez 
országonként és területenként is különbözhet). Ügyeljen 
rá, hogy az elöregedett vagy tönkrement készüléke a 
szabályok szerinti hulladékkezelésben részesüljön.

 

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK 

• A telepítést csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember 
végezheti el.  

• Győződjön meg róla, hogy a bemenő víz el lett zárva a 
telepítés megkezdése előtt. 

• Mindig legyen beépítve az EcoWater bypass egység vagy egy 3-
csapos bypass megoldás. A bypass egység teszi lehetővé, hogy a 
vízlágyítót vagy vízfinomítót ki lehessen zárni a rendszerből 
karbantartásra vagy javításra a vízellátás szüneteltetése nélkül. 

• Az öblítővíz elvezetéséhez szennyvízcsatlakozás szükséges. A 
legjobb egy padlóösszefolyó közel az EcoWater berendezéshez. 
Opcionálisan egyéb szennyvízcsatlakozási lehetőségek is 
használhatóak, amennyiben a helyi szabályozásnak megfelelnek. 

• 230V, 50 Hz, földelt, folyamatos elektromos csatlakozás is 
szükséges az EcoWater berendezés 2 méteres körzetében. 

• A telepítést követően nyomáspróbát kell végezni az 
esetleges szivárgások felderítésére. 

• Nyomáspróba után egy azonnali regenerálás elvégzése szükséges. 
 

 

EcoWater Systems Europe     www.ecowater-europe.com 

Részletesebb kezelési utasítást a helyi vagy országos EcoWater forgalmazótól kérhet. 
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Bekötési rajzok  
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• Üzemi állapothoz: 

- a BE és KI csapok nyitva 
- a bypass csap zárva 
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Kijelző BALRA 
      gomb 

 
 
 
 
 
 
 
 

KIVÁLASZT 

gomb 

FEL 

gomb 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE 

gomb 

JOBBRA 

gomb 
NORMÁL MŰKÖDÉSI KIJELZÉSEK 

Működés közben a készülék az alábbi képernyőket jeleníti meg 

(Só állapot, Vízfelhasználás, Vízáramlás, Regenerálás állapot): 

 

BEÁLLÍTÁS 

Az első bekapcsoláskor az 

alapadatokat kell megadni. 

Továbblépés a KIVÁLASZT-tal. 

1. NYELV Nyomja meg a LE 

vagy FEL gombokat a 

kívánt nyelv eléréséhez, 

majd nyomja meg a 

KIVÁLASZT gombot. 

2. MÉRTÉKEGYSÉGEK 

Nyomja meg a KIVÁLASZT 

gombot a metrikus, vagy 

nyomja meg a FEL gombot 

és a KIVÁLASZT gombot az 

angol egységekhez. 

3. PONTOS IDŐ Nyomja meg 

a LE vagy FEL gombokat a 
pontos idő eléréséhez. 

Amennyiben nyomvatartja 
a gombot, gyorsabban 
változik az érték. 

4. KEMÉNYSÉG Nyomja meg 

a FEL vagy LE gombokat a 

bejövő vízkeménység 

beállításához. 

5. SÓSZINT Automatikus 

beállítás infravörös 

érzékelő alapján 

(eVOLUTION), vagy 

manuális a FEL és LE 

gombokkal (ESM/ERM). 

6. VASTARTALOM Nyomja 

meg a FEL vagy LE 

gombokat a bejövő víz 

vastartalmának megfelelő 

beállításhoz. 

A „Beállítás vége” 

jelzésnél nyomja meg a 

KIVÁLASZT gombot és a 

készülék elindul. 

 
 
 
 

*A következő regenerálásig hátralévő lágyvíz mennyisége. 

EGYÉB ÜZENETEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 

A fenti képernyők nem jelennek meg, ha valamelyik 

következő kijelzés felülírja: 

Regenerálás folyamatban (Regenerálás alatt 

mutatja a fej pozícióját és a hátralévő időt.) 
Só hozzáadása vagy Kifogyott a só jelzésnél sót kell tölteni 

a készülékbe (7. oldal) 

Pontos idő beállítása a normál működési kijelzések 

helyett. Be kell állítani a pontos időt (6. oldal). 

Karbantartási figyelmeztetés (Hívja az értékesítőt.) 
Működési hiba figyelmeztetés (Hívja az értékesítőt.) 

FŐMENÜ 

Normál működés közben 

nyomja meg a KIVÁLASZT 

gombot a főmenühöz. Ez az 

alábbi beállításokhoz vezet: 

Regenerálás (5. oldal) 
Sóbeállítás 
Sószint (5. oldal) 
Alacsony sószint riadó 
Só típus (5. oldal) 

Alapbeállítások 
Pontos idő (6. oldal) 
Keménység (6. oldal) 
Vastartalom (6. oldal) 
Regenerálási idő (5. oldal) 
Váltakozó kijelzés 

Felhasználói beállítások 
Nyelv (6. oldal) 
Időformátum 
Mennyiség mértékegysége 
Keménységi mértékegység 
Súly mértékegység 

Rendszerinformáció 
Haladó beállítások 

   

* 
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SÓSZINT BEÁLLÍTÁS 

eVOLUTION készülék esetén nem kell elvégezni! 

ESM/ ERM esetén 

1. Nyissa fel a kabinet tetőt. A sószint képernyő 
automatikusan megjelenik. 

2. Adagoljon hozzá sót és 

egyengesse el, majd nézze 

meg a védőcsövön 

található jelzőoszlopon a 

számot. Nyomja meg a FEL 

és LE gombokat, hogy a só 

feletti legkisebb látható 

számmal azonos legyen. 

3. Zárja vissza a kabinet tetőt. 

Minden egyéb modellnél 

1. Nyomja meg a KIVÁLASZT 
gombot, hogy a Főmenübe 
lépjen. 

2. Menjen a Sóbeállítás részhez. 

3. Menjen a Sószint részhez. 

4. Adagoljon hozzá sót és 

egyengesse el, majd nézze 

meg a védőcsövön 

található jelzőoszlopon a 

számot. Nyomja meg a FEL 

és LE gombokat, hogy a só 

feletti legkisebb látható 

számmal azonos legyen. 

5. Nyomja meg a KIVÁLASZT, 

majd a BALRA gombot 

többször az alapkijelzésig. 

AZONNALI REGENERÁLÁS 

Olyan esetekben is elvégezhető, amikor a kezelt vízből az 

átlagosnál sokkal nagyobb fogyasztás történik. Például 

vendégek jönnek és a hátralévő kezelt víz mennyiség nem 

lenne elég a következő automatikus regenerálásig. Az extra 

regenerálás 100%-osan 

visszaállítja a kapacitást. 

Hosszabb üzemszünet (pl. 

nyaralás) után is javasolt egy 

regenerálás elindítása. 

1. Nyomja meg a KIVÁLASZT 
gombot a Főmenühöz. 

2. Menjen a Regeneráláshoz. 

3. Menjen az Azonnali 

regenerálás részhez és 

nyomja meg a KIVÁLASZT 

gombot, hogy elinduljon 

most egy regenerálás. A 

regenerálás állapot 

képernyő fog megjelenni, 

amíg tart a folyamat, vagy 

nyomja meg kétszer a 

BALRA gombot, hogy 

visszalépjen az alap 

kijelzésekhez. 

Egyéb regenerálási lehetőségek: 

 Automatikus beállításnál a vízfogyasztás szerinti optimális 

időszakban végzi majd el a regenerálást a készülék 

(amennyiben még nem lett elindítva). 

 Előjegyezve beállításnál a következő regenerálási időt 

elérve indul el a folyamat (lásd lent). 

 
SÓ TÍPUS BEÁLLÍTÁS 

Az alap az NaCl (nátrium-

klorid) beállítás. A KCl 

(kálium-klorid) típus nagyobb 

töltési és felszívási időt 

eredményez! A változtatás: 

1. Nyomja meg a 
KIVÁLASZT gombot a 
Főmenühöz. 

2. Menjen a Sóbeállítás 

részhez. 

3. Menjen a Só típus részhez. 

4. Nyomja meg a LE vagy FEL 
gombot a váltáshoz. 

5. Nyomja meg a KIVÁLASZT, 

majd a BALRA gombot 

többször az alapkijelzésig. 

REGENERÁLÁSI IDŐ BEÁLLÍTÁS 

Az alapértelmezett a hajnali 2 

óra (2:00). A változtatás: 

1. Nyomja meg a KIVÁLASZT 
gombot a Főmenühöz. 

2. Menjen az Alapbeállítások 

részhez. 

3. Menjen a Regenerálási idő 

részhez. 

4. Nyomja meg a LE vagy FEL 

gombokat a beállításhoz. 
Nyomvatartva gyorsabban 

változik az érték. 

5. Nyomja meg a KIVÁLASZT, 

majd a BALRA gombot 

többször az alapkijelzésig. 
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PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁS 
Beüzemeléskor megtörténik. 

Amennyiben módosítani kell: 

1. Nyomja meg a KIVÁLASZT 
gombot a Főmenühöz. 

2. Menjen az Alapbeállítások 

részhez. 

3. Menjen a Pontos idő 

részhez. 

4. Nyomja meg a LE vagy FEL 

gombokat a beállításhoz. 
Nyomvatartva 
gyorsabban      
változik az érték.    

5. Nyomja meg a KIVÁLASZT, 

majd a BALRA gombot 

többször az alapkijelzésig. 

KEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁS 
Beüzemeléskor megtörténik. 

Amennyiben módosítani kell: 

1. Nyomja meg a KIVÁLASZT 
gombot a Főmenühöz. 

2. Menjen az Alapbeállítások 

részhez. 

3. Menjen a Keménységhez. 

4. Nyomja meg a LE vagy FEL 

gombokat a bejövő víz 
keménységének állításához 

Átszámítás: 

1 grain = 1°dH    

18 ppm = 1°dH 

5. Nyomja meg a KIVÁLASZT, 

majd a BALRA gombot 

többször az alapkijelzésig. 

 

 
NYELV BEÁLLÍTÁS 
Beüzemeléskor megtörténik. 

Amennyiben módosítani kell: 

1. Nyomja meg a KIVÁLASZT 
gombot a Főmenühöz. 

2. Menjen a Felhasználói  

beállítások részhez. 

3. Menjen a Nyelv részhez. 

4. Nyomja meg a LE vagy FEL 

gombokat a kívánt nyelv 
beállításához.  
A lehetőségek: angol,  
spanyol, francia, olasz, 
német, holland, lengyel, 
orosz, magyar, török, 
litván, görög és román. 

5. Nyomja meg a 
KIVÁLASZT gombot 
kétszer, majd a BALRA 
gombot az alapkijelzésig. 

 
 
 
 
 

VASTARTALOM BEÁLLÍTÁS 
Beüzemeléskor megtörténik. 

Amennyiben módosítani kell: 

1. Nyomja meg a KIVÁLASZT 
gombot a Főmenühöz. 

2. Menjen az Alapbeállítások 

részhez. 

3. Menjen a Vastartalomhoz. 

4. Nyomja meg a LE vagy FEL 

gombokat a bejövő víz 
vastartalmának állításához. 

3 grains = 1 ppm    

(1 mg/l = 1 ppm)    

5. Nyomja meg a KIVÁLASZT, 

majd a BALRA gombot 

többször az alapkijelzésig. 

 
 
 
 
 
   

MEGJEGYZÉS: Ne kompenzálja a keménység beállítást a 

vastartalom függvényében. A vezérlés 

automatikusan ki fogja számolni a megfelelő 

értéket, ha beállítja a vastartalmat (lásd alul). 

AZ ANYANYELV BEÁLLÍTÁSA, HA IDEGEN 

NYELVEN JELENNÉNEK MEG A FELIRATOK: 

Az alapkijelzésnél nyomja meg a KIVÁLASZT gombot. 

Nyomja meg a LE gombot 3 alkalommal, majd a 

KIVÁLASZT gombot 2 alkalommal. Nyomja meg a LE 

vagy FEL gombokat az anyanyelv beállításához (a lista 

lent), majd nyomja meg a KIVÁLASZT gombot kétszer. 

Nyomja meg a BALRA gombot kétszer, hogy kilépjen a 

menükből. A nyelvek az alábbi sorrendben jelennek 

meg: angol, spanyol, francia, olasz, német, holland, 

lengyel, orosz, magyar, török, litván, görög és román. 
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SÓ HOZZÁADÁS 
Amikor a vízlágyító vagy vízfinomító elhasznál minden sót az 
újratöltés előtt, kemény vizet fog adni. Emelje fel 
rendszeresen a sóoldó rész tetejét és ellenőrizze a sószintet. 

A legelső sóbetöltésnél kb. 10 cm víznek is kell a sóoldó 
részben lennie, ezt be kell tölteni. Később már nem kell vizet 
adni hozzá! A védőcső tetőnek mindig a helyén kell lennie. 

SÓHÍD MEGSZÜNTETÉSE 
Néha úgynevezett „sóhíd” jöhet létre a sóoldó részben. Ennek a 
legvalószínűbb oka a magasabb páratartalom vagy a rossz 
minőségű só. Amikor ez megtörténik, a víz és a só között egy 
üres rész keletkezik. Ilyenkor a só nem tud feloldódni a vízben, a 
gyanta nem lesz regenerálva és kemény vizet fog adni a 
rendszer. 

A só betöltése és elegyengetése után mindig állítsa be a 
sószintet (5-ös oldal). 

MEGJEGYZÉS: Nedvesebb környezetben javasolt a felénél 
kevesebb sószint és inkább a gyakoribb utántöltés. 

JAVASOLT SÓ: Nagytisztaságú, pasztillázott, fehér színű, 
vízlágyító berendezéshez való sótabletta, 1% alatti egyéb  

A híd sóréteg alatt 
lehet. Használjon egy 
seprű vagy felmosó 
nyelet, amint a 4-es 
ábrán látható. 
Óvatosan nyomja le a 
sóban, amíg a kemény 

Nyomja le a 
sóhidat. 

 

 
3 - 5 

cm    

tartalommal (pl. 99,6% tisztaság). 

 

KÁLIUM-KLORID (KCl) só választása esetén: 

részhez ér, ez valószínűleg    
a sóhíd, ami felett 
megállt a többi só. 

• A Só típus beállításnál a KCl legyen, amint az 5-ös 
oldalon látható. 

• Egyszerre csak egy zsák kálium-kloridot töltsön a 
vízlágyítóba vagy vízfinomítóba. 

NEM JAVASOLT SÓK: Nagyobb szennyezőanyag mennyiséget 
tartalmazó sók, blokk só, konyhasó, útszóró só és egyéb ipari

Óvatosan törje át a 
hidat több helyen. Ne 
próbálja éles tárggyal 
vagy ütögetéssel, 
esetleg kívülről 
megszüntetni. 

Ceruza 
    jelölés 

Só 

Híd 

Üres 

Víz 

felhasználású sókészítmények. 4. 
 

 
 

MEGJEGYZÉS: A vízlágyító és vízfinomító készülékek éves karbantartását javasoljuk. 
 

PROBLÉMAMEGOLDÁS 
 

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS 
Nincs lágy víz Nincs só a tartályban. Adjon hozzá sót és indítson el egy „Azonnali regenerálást”. 

Sóhíd alakult ki. Szüntesse meg a sóhidat (lásd fent) és indítson el egy regenerálást. 

Transzformátor ki van húzva, a vezérlőfej 

elektromos csatlakozása nincs bedugva, 

biztosíték hiba, megszakító lekapcsolva. 

Ellenőrizze az említett elektromos részeket és korrigálja a hibát. Amint az 

áramellátás helyreállt, állítsa be a pontos időt, ha szükséges (lásd 6. 

oldal). 

Bypass egység megkerülés (bypass) állásban. Állítsa a bypass egységet üzemi állapotba. 

A szennyvízcső eltömődött vagy megtört. A szennyvízcsőben nem lehetnek éles kanyarok vagy nagyobb emelkedés. 

Időnként kemény 
a víz 

Kemény víz átáramlás regenerálás alatt, a 

nem megfelelő regenerálási idő vagy pontos 

idő beállítás miatt. 

Ellenőrizze a pontos időt. Amennyiben szükséges állítsa be a „Pontos 

idő beállítás” szerint (6. oldal). Ellenőrizze a regenerálási idő beállítást 

(5. oldal) is. 

A keménység beállítás túl alacsony. Ellenőrizze a vízkeménység beállítását és emelje meg, ha szükséges a 6. 

oldalon található „Keménység beállítás” szerint. Tesztelje a bejövő 

vízkeménységet, ha szükséges. 

Melegvíz használat, miközben a vízlágyító 

vagy vízfinomító regenerál. 

Tartózkodjon a regenerálás alatti melegvíz használattól, mivel a rendszer 

kezeletlen vízzel tölt utána. 

Hibakód jelenik 
meg 

Vezeték, mikrokapcsoló, vezérlő 

elektronika vagy motorhiba. 

Keresse meg az értékesítőt a javítással kapcsolatban. Ne szedje szét a 
készüléket! 

 

FERTŐTLENÍTÉS 
A gyártás és összeszerelés higiénikusan történt, hogy az EcoWater berendezés megfelelően működjön. Ugyanakkor a szállítás, 
raktározás, bekötés és üzemelés során baktériumok juthatnak a készülékbe. Ezért a bekötéskor fertőtlenítés javasolt*: 

1. Távolítsa el a sóoldó részben található védőcső tetejét, majd öntsön bele kb. 40 ml (2-3 evőkanál) háztartási fehérítőt. Clorox és 
egyéb márkák a boltban kaphatóak. Helyezze vissza a védőcső tetejét. 

2. Indítson el egy „Azonnali regenerálást” (lásd 5. oldal). Ez átmossa a készüléket és a szennyvízbe üríti a fertőtlenítőt. 

*A Water Quality Association ajánlásával. Bizonyos vizeknél az EcoWater berendezés időszakos fertőtlenítése is szükséges. 



18

Böngésző opció
6. Lépjen a „Browser” (Böngésző) elemre és nyomja meg

kétszer a „SELECT” (KIVÁLASZTÁS) (¡) gombot. A vízlá-
gyító kijelzőjén a „See connection instructions”
(Csatlakozási utasítások megtekintése) üzenet jelenik meg.

7. Aktiválja a laptopon, táblagépen vagy telefonon az észlel-
hető vezeték nélküli hálózatok megjelenítését. Egy lapto-
pon például keresse meg a vezeték nélküli ikont a képer-
nyő jobb alsó sarkában, majd kattintson rá. Egy telefonon
lépjen a „Settings” (Beállítások) elemre és keresse meg a
„Wi-Fi” opciót.

ÁBRA 4.

8. A „H2O-” elnevezésű
hálózatot kell látnia,
mely után 12 karakter-
nek kell megjelennie.
Válassza ki a hálózatot
az eszköz csatlakozta-
tása érdekében.

ÁBRA 5.

Jelenlegi kapcsolat:

Vezeték nélküli,
hálózati kapcsolat

9. Ha az eszköz azt jelzi, hogy csatlakozott a H2O hálózat-
hoz, akkor lépjen a böngészőbe (Chrome, Firefox, Internet
Explorer, stb.) és írja be a következő URL-címet:

192.168.0.1
majd kattintson az Ugrás elemre vagy nyomja meg az.   
Enter gombot.

A WI-FI RENDSZER CSATLAKOZTATÁSA
1a. Új vízlágyító esetén: Válassza ki a használni kívánt nyel-

vet és folytassa a telepítést a 2. lépésig.
1b. Beszerelt vízlágyító esetén: Lépjen az „Haladó beállí-

tások” elemre és nyomja meg a „SELECT” (KIVÁLASZ-
TÁS) (¡) opciót. Lépjen a „WiFi-beállítás” (Vezeték nél-
küli beállítás) elemre és nyomja meg a „SELECT” (KIVÁ-
LASZTÁS) (¡) opciót.

Folytassa a 3. lépéssel.
Nyomógomb (WPS) opció
3. A „SELECT” (¡) (KIVÁLASZTÁS) gomb segítségével jelölje

ki a „Pushbutton (WPS)” (Nyomógomb) opciót. A vízlágyí-
tó kijelzőjén a „Push wireless router button” (Nyomja meg a
vezeték nélküli router gombot) üzenet jelenik meg.

2. Válassza ki a csatlakozás módját:

   Böngésző: A laptop, táblagép vagy a telefon böngészőjé-
nek segítségével csatlakozhat. Ugorjon a 6.
lépésre.

VAGY
   Nyomógomb: Ha a vezeték nélküli routeren van „WPS”

(védett Wi-Fi beállítás) vagy „Push to Con -
nect” (Csatlakozáshoz nyomja meg) gomb,
akkor azok segítségével is csatlakozhat.

ÁBRA 2.

4. Nyomja meg a WPS vagy a Csatlakozáshoz nyomja meg
opciót, majd várjon egy-két percig, hogy lássa, a kijelzőn
megjelenik-e a „Connected” (Csatlakoztatva) üzenet, vala-
mint a kulcskód. Ha nem jelenik meg az üzenet, akkor ki
kell lépnie és a böngésző segítségével kell csatlakoznia.

5. Ha megjelenik a kulcskód, jegyezze fel. Akkor lesz szüksé-
ge rá, amikor regisztrálja a rendszert az EcoWater webol-
dalon. Folytassa a 14. lépéssel.

MEGJEGYZÉS: Ha a „Connected” (Csatlakoztatva) üzenet
mellett a kulcskód helyett „------” (kötő-
jelek) jelennek meg, akkor előfordulhat, hogy
a router nem csatlakozik az internethez.
Ellenőrizze, hogy a router és a laptop, vagy
más eszköz között megfelelő-e az internet-
kapcsolat.

ÁBRA 3.

Magyar Wi-Fi kártyára
vonatkozó
utasítások

Az EcoWater Systems vízlágyító/-finomító rendszer első alka-
lommal történő hálózati csatlakoztatásakor egy sípolás hall-
ható, és a képernyőn megjelenik egy logó, majd a modellre
vonatkozó információk.

ÁBRA 1.

Kijelző BALRA gomb JOBBRA gombFEL gomb

LE gombSELECT (KIVÁLASZTÁS) gomb
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10. Miután megjelent a fent látható képernyő, válassza ki az ott-
honi, vezeték nélküli hálózatot és írja be a megfelelő jelszót. 

MEGJEGYZÉS: Ha a csatlakozás nem sikerült, (a „Connection
failed” (Sikertelen kapcsolódás) jelenik meg a

Wi-Fi hálózat kiválasztás

„Connection complete” (Kapcsolat létrejött) üze-
net helyett), akkor kattintson a „Dismiss” (Elvetés)
elemre és ismételje meg a 10.. lépést.

11. A vízlágyító kijelzőjén meg kell jelenjen a „Connected”
(Csatlakoztatva) üzenet és a kulcskód.

ÁBRA 7.

17. Ha fiókkal rendelkező viszonteladó, akkor jelentkezzen
be.Ha a megrendelő , akkor létre kell hoznia egy új fiókot.

18. Kövesse a képernyőn a honlapon. Meg kell adnia a kulcs
kódot, amit korábban feljegyzett. Ha túl sok idő (például
egy óra) telik el a kód feljegyzése és a regisztráció között,
akkor a kód időközben megváltozhat. Ez egy biztonsági
funkció. Keresse meg az új kódot az alábbi megjegyzés-
ben leírtak szerint.

MEGJEGYZÉS: A vízlágyító vezérlőjének aktuális kulcskódját
a „System information”
(Rendszerinformációk) menü „Wireless
information” (Vezeték nélküli információ)
pontjában találja.

ÁBRA 8.

ÁBRA 6

12. Ha megjelenik a kulcskód (eltarthat néhány másodpercig),
jegyezze fel. Akkor lesz szüksége rá, amikor regisztrálja a
rendszert az EcoWater weboldalon.

MEGJEGYZÉS: Ha a „Connected” (Csatlakoztatva) üzenet mellett
a kulcskód helyett „------” (kötőjelek) jelen-
nek meg, akkor előfordulhat, hogy a router nem
csatlakozik az internethez. Ellenőrizze, hogy a
router és a laptop, vagy más eszköz között meg-
felelő-e az internetkapcsolat.

13. A laptopon, táblagépen vagy telefonon lépjen vissza az észlel-
hető vezeték nélküli hálózatok megjelenítéséhez, és győződjön
meg róla, hogy az eszköz ismét a helyi hálózathoz csatlakozik.

A VÍZLÁGYÍTÓ BEÁLLÍTÁSÁNAK BEFEJEZÉ-
SE
14. Ha csatlakoztatta a Wi-Fi rendszert és feljegyezte a kulcskó-

dot, akkor a folytatáshoz nyomja meg a „SELECT” (KIVÁ-
LASZTÁS) (¡) gombot.

15. Csak új vízlágyító esetén: Ha a vízlágyító még nem lett
beprogramozva, akkor meg kell adnia a következő adatokat:
rendszeregységek, aktuális időpont, vízkeménység,
sószint és vasszint. Ez után működtesse a vízlágyítót (a
részletekhez lásd a tulajdonos kézikönyvét).

A RENDSZER REGISZTRÁCIÓJA AZ ECO -
WATER WEBOLDALON
16. Az internetböngészőben írja be a következő URL-címet:

http://wifi.ecowater.com

RENDSZER MEGOSZTÁSA A VISZONTE-
LADÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT

A rendszerek „megoszthatók” a viszonteladó és az ügyfél
között.  A viszonteladó az EcoWater Wi-Fi weboldalon
keresztül teljes körű hozzáférést kap a megosztott rendszer
képernyőihez és beállításaihoz.  Nem megosztott rendszerek
esetén a viszonteladó kizárólag az adott rendszer „Kezelheti
kereskedő riasztások” képernyőjéhez kap hozzáférést.
Miután a viszonteladó létrehozta az ügyfélfiókot, az ügyfél
hozzáférést biztosíthat a viszonteladó számára az ügyfél
rendszeréhez.  Kizárólag annak a viszonteladónak adható
hozzáférés, aki az adott rendszert értékesítette.
Megfelelő engedély birtokában a viszonteladó is (kizárólag az,
aki az adott rendszert értékesítette) megadhatja a hozzáférést
az ügyfél helyett.  Ehhez a viszonteladónak nem viszonte-
ladóként, hanem ügyfélként kell bejelentkeznie az ügyfél e-
mail címével és jelszavával, amelyeket a fiók létrehozása
során megadtak.
1. Nyissa meg a http://wifi.ecowater.com weboldalt, és jelen-

tkezzen be az ügyfél e-mail címével és jelszavával.
2. Kattintson az ügyfél Home (Kezdőlap) képernyőjének tete-

jén található „Support” (Támogatás) fülre
3. A Support (Támogatás) képernyőn kattintson a „Lehetővé”

gombra.  A gomb felirata ideális esetben átvált az alábbira:
„Megtagadja.

4. Ezzel sikeresen megosztotta a rendszert.  

MEGJEGYZÉS: A rendszer kizárólag az ügyfélfiókból
osztható meg, a viszonteladó fiókból nem.

BELÉPÉS AZ ÜGYFÉLFIÓKBA
Az ügyfélfiók létrehozását és a rendszer regisztrálását
követően bármikor beléphet a fiókba, hogy megtekintse a
vízlágyító kezelőfelületét, módosítsa a beállításokat stb.
Lépjen a böngészőjében a http://wifi.ecowater.com weboldal-
ra, és jelentkezzen be a fiók létrehozása során megadott e-
mail címmel és jelszóval.


