
 

 

 Programmering WaterMaster EC-10 DUO   

1. Sluit de waterleiding aan op de in- en uitgang van de ontharder. 

2. Sluit de afvoerslang (13mm*19mm) aan op de plug aan de achterzijde van de pomp (vergeet niet de 

schroefdraad van de plug te voorzien van afdichtingsmiddel) en het uiteinde van de slang op uw 

bestaande afvoer. Sluit vervolgens ook de overloopplug van de zoutbak aan op een afvoer. (Advies: deze 

aansluitingen aan te brengen met in achtneming van een luchtscheiding ‘airgap’ of keerklepje) 

3. Zet de rode hendel van de bypass op ‘service’. 

4. Sluit de pekelslang (incl. steunhuls, zeefje en knelring) aan op de koperen koppeling aan de rechterzijde 

van de pomp. 

5. Sluit het uiteinde van de pekelslang (incl. steunhuls) aan op de vlotter door het gat in de zoutbak. 

6. Draai de hoofdwaterkraan weer langzaam open. 

7. Laat de dichtstbijzijnde koudwaterkraan even lopen tot het water helder is. 

8. Vul de zoutbak met zouttabletten en voeg éénmalig 10 liter water toe. 

9. Stekker in stopcontact. 

 

Toets 2 sec. , zet de tijd op 12:01 en toets . 

Toets 5 sec. en  tegelijkertijd. 

 

1. (DF) - zet op Ltr 

Toets na elke instelling  om naar het volgende scherm te gaan 

 

2. (VT) - zet op dF1b 

 

3. (CT) - zet op Fd 

 

4. (NT) - zet op 1 

 

5. (C)   - zet op 28.0  

 

6. (H)   - Waterhardheid (Regio gebonden) 

 

7. (RS) - zet op RC 

(RC) - zet op 200 

 

8. (DO)  - zet op 14 

 

9. (RT)  - zet op 2:00 

 

10. (BW) - zet op 3 

(BD) - zet op 30 

(RR) - zet op 3 

(BF)  - zet op 4 

 

11. (FM) - zet op t0.7 

Toets  om af te sluiten. 
 

• Toets  2 sec. en stel lokale tijd in. 

• Toets 1 maal  om tijdinstelling af te sluiten. 

• Toets 5 sec.  om de noodzakelijke eerste spoeling in gang te zetten. 

• Bij vragen over de programmering: 038 888 54 69  


