
ELKAY Central Water Softener ESR3100D-A

Please read all instructions, specifi cations, and precautions before installing and using your 
water softener system.
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PACKING LIST
• Water Softener
• Connecting Hose
• Drainage Hose
• Over Flow Hose
• Silicone Oil
• Bypass Valve
• Clamp
• Power Supply Adapter
• Installation Manual

SPECIFICATIONS

Product Model ESR3100D-A

Dimension (mm) 480 x 312 x 591

Rated Flow 1000L/h

Throughput in 
regeneration cycle 3000L

Max. output 2000L/h

Positive resin volume 12.5L

Drainage pipe 1/2”

Inlet pressure 0.15-0.6MPa

Voltage/frequency AC100-240V/
50Hz-60Hz

Inlet temperature 5-38°C

Ambient temperature 4-40°C

Relative humidity ≤90% (25°C)

* System performance will vary based on water quality and environmental  
  conditions.
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Notice
• Please read all instructions, specifi cations, and precautions before installing and using your water softener system.
• Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality.  A fi lter should be installed before the softener to 

remove sediment and chlorine that could affect the performance of the softener.
• The water softener should be installed by a trained professional.

• It is recommended that your water be tested to determine the best system setting.

Caution
The system must be protected against freezing temperatures, frost, snow, sleet, ice, high temperature, and direct sunlight.  Exposure 
to these elements can cause damage and product failures.
Do not install outdoors or in a wet environment.  Moisture can cause the system electronics to malfunction.

• For cold water use only. Do not use on hot water line.
• Make certain that installation complies with all state and local laws and regulations.
• Water hammer will damage the system.  Take care to open and close the valves slowly.
• Signifi cant changes in water and quality may require programming adjustments to provide the best performance.
• After initial setup or after extended time of without use, it is normal for the water to have a yellow color. Flush the system until 

the water fl ows clear before using.
• During the regeneration period, the system doesn’t produce soft water (except brine dissolve).  The system will use water 

during this time and it is not recommended to use a large amount of bypass water during this time.  It is recommended that the 
regeneration time be set for when water use is low (typically the middle of the night).

• When the system will sit unused for a long period or when the water pressure is unstable, turn off the main inlet valve and 
disconnect the power supply. Perform a manual regeneration one time before the system is used again.

• In case of equipment fault or other special situations, you can use the bypass valve to bypass the system.  This will provide 
your home with untreated water.

• Designed for residential use only.

Installation Requirments
Ensure the installation position of the fi lter; the installation position will meet installation requirements.

Wall

Floor

Inlet
G3/4” Outside Thread

Floor Drain

Ball Valve (3)

Outlet
G3/4” Outside Thread
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• Ensure the unit is installed in enough space for operating and maintenance.
• Perform installation according to the building code and the specifi cation of Inlet, Outlet, Drain and Brine Line Connector.
• The softener should be located close to drain and away from areas that could be damage in the case of a leak.
• Ensure the salt well is vertical. If not, adjust it.

Before Installation

Installation
1. Install drain tubing.

• As shown below, slide the drain hose connector into drain outlet.
• Insert O-ring to the O-ring groove of the drain connector.
• Insert drain hose into drain connector.
• Screw drain hose connector into drain outlet, and lock it.
• Locate the drain hose well as the Figure 2 shows.

       Note: The drain tube outlet can be up to two meters higher than control valve 
      but it is preferred to be below the valve.  The drain line should also 
      not be longer than three meters or the Brine & Slow Rinse cycles will
      be negatively affected.
      Note: There should be a 10cm distance between the end of the drain tube 
      and the drain to prevent sewage from being siphoned into the system.
2. Install the bypass valve on the valve head.  Lubricate the O-rings with 

silicone oil and push the bypass on until fully seated.  Use the clips to 
secure it in place.

        Note: When the plug is pushed to inlet/outlet, the valve is at operation stage. 
      If the plug is pushed to bypass position, the valve is at bypass state.
3. Move the fi ltration system into place and connect the plumbing.  The 

connections can be made using rigid plumbing directly to the valve or to 
the optional bypass valve.  DO NOT turn on the water at this time.

       CAUTION: It is important to connect the IN and OUT correctly.  Reversing 
      the fl ow can cause damage to the system.

Salt WellIncorrect Correct

Operational State (Control Valve)

Inlet
Outlet

Handle

Bybass State (Control Valve)

Inlet
Outlet

Handle Clamp Ring

Softening
Valve

Flow
Meter

Bypass
Valve

Plug

Connector

Page 41000003996 (Rev A - 05/2017)



4. Connect the power supply and plug it into the wall socket. 
      Note: After the power is on, the following interface will show for 3s. Then enter user usage state.

      Note: Do not use a wall socket controlled by a switch.

Initial Setup
To be performed after “Installation”
1. For the fi rst use after installation, you should add salt to the salt tank and seven liters of water.  This will create a saturated 

brine(26% NaCL), to facilitate startup and operation.
2. Switch on power. Press the “Return” button and go in the Backwash position. Slowly open the water supply valve to ~25% fl ow 

and water will fl ow into the resin tank. You will be able to hear the sound of air coming out from the drain pipeline.  Flush the 
resin tank until the outlet water is clean. It will take 8 minutes to fi nish the whole process.

      Note: If water fl ow is too fast, the media in the tank can be damaged.

3. Press             RETURN to go to Brine & Slow Rinse and start the cycle.  The air check valve will close when the control valve 

has fi nished sucking brine and then slow rinse will start. The process will take 50-60 minutes.

4. Press            RETURN to go to Fast Rinse and start the cycle. The process is about 4 minutes.

5. Press            RETURN and the control valve will return to the Service Status and start to run.

6. Press            RETURN to go to Brine Refi ll position, record the time and adjust it as required.

7. Press            RETURN got to the Service Status. It will take 240 minutes for the salt to make a saturated brine.
      Note: When the control valve enters into the regeneration status, the program will be fi nished automatically according to the 
                setting time; if you want one of steps terminated early, you can press RETURN.
      Note: During the setup process, check the system and all connections for leak. Turn of the water at the inlet valve before 
                attempting to repair any leaks.

       

    

  

    

  

Display Operation

Down Up

Display Area Menu/Confi rmation Manual/Return

Water System
In-Service
Remaining: 1.5m³
Cur. F. R.:3.2m³/h
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• Icons and Buttons

LOCK
• When this icon is on, it means the buttons are disabled
• Unlocking method: press Up and Down at the same time for 5s until the icon disappears
• The system will return to the locked state after one minute if no buttons are pushed.

MENU
Button

• After unlocking the system, press this button to enter the user setup menu.
• Press this button to select a parameter for adjustment, the value will fl ash.
• After adjusting a parameter, press this button to save the value and return to the user setup menu.  

The buzzer will sound once to confi rm the change

RETURN
Button

• At the user screen, this button can be pressed to manual change the position of the valve
• Press this button at the user setup menu to exit the user setup
• Press this button to deselect a parameter and return to the user setup menu
• After adjusting a parameter, press this button to return to the user setup menu without saving the 

change

DOWN
Button

• At user setup menu, press UP and DOWN continuously to select a parameter

UP
Button

• When a parameter is selected and fl ashing, press UP and DOWN to adjust the value
• Press UP and DOWN at the same time for 5s to unlock the buttons

• Electronic Display

Notes:
• At the service status screen, the G1 and G2 screens will alternate.
• At brine refi ll, G3 interface shows.
• At softening, G4 interface shows.
• At backwash G5 interface shows.
• At brine dissolve and slow rinse, G6 interface shows.
• At fast rinse, G7 interface shows.
• When the motor is running, G8 interface shows.
• The system is in the default state, and G9 interface shows with an error code EX, where X refers to 1-~4.  Error codes are 

described in troubleshooting.
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System Setup
• User Setup Menu

Set Softener Para.

Set Time of Day

Set Regen. Time

Set Water Hardness

Set Time of Day
12:12

Set Regen. Time
02:00

Set Water Hardness
150 mg/L

Setup Item Parameter Setup Scope Factory Setting

Set Time of Day 00:00-23:59 Current Value

Set Regen. Time 00:00-23:59 02:00

Set Water Hardness 50-999 mg/L 150 mg/L

Setup Setup Method Display Interface

Current Time

When locking icon is on, press Up and Down at the same time for 5s, and 
the locking icon disappears.
1. Press Menu to enter “Set Softener Para.”.  Refer to Picture LR1.  The 

system default “Set Time of Day” is chosen.
2. Press Menu again.  The current time setup interface is shown in picutre 

LR2.  Hours value 12 fl ashes.  Press Up or Down to alter.
3. Press Menu again.  The current time Minutes value 30 fl ashes.  Press 

Up or Down to alter.
4. Press Menu again.  You will hear the buzzer beep.  The current time is 

saved.  The setup is successful. 

Set Softener Para.
>> Set Time of Day

Set Regen. Time
Set Water Hardess

LR1

Set Time of Day
12:30

LR2

Regeneration Activating 
Time

1. Press Menu to enter “Set Softener Para.”. Refer to Picture LR1. The 
system default “Set Time of Day” is chosen.

2. Press Down to select “Set Regen. Time”. Press Menu, the regeneration 
activating time setup is shown in Picture LR3. The hours 02 fl ashes. 
Press Up or Down to alter.

3. Press Menu again. The regeneration activating time Minutes value 00 
fl ashes. Press Up or Down to alter.

4. Press Menu again. You will hear beep of buzzer. The current time is 
saved. The setup is successful.

Set Regen. Time
02:00

LR3

Tap Water Hardness 
Setup

1. Press Menu to enter “Set Softener Para.”. Refer to Picture LR1. The 
system default “Set Time of Day” is chosen.

2. Press Down for two times, and select “Set Water Hardness”. Press Menu, 
the tap water hardness setup is shown in Picture LR4. The hardness 
value 150 fl ashes. Press Up or Down to alter.

3. Press Menu again. You will hear beep of buzzer. The current time is 
saved. The setup is successful.

Set Water Hardness
150 mg/L

LR4

Note: After the water hardness is set up successfully, the operation interface displays the total remaining softening capacity. 
The system uses the tap water hardness to determine when the softener should regenerate.  Regeneration occurs at the next 
Regeneration Activating Time.  If the user feels the system regenerates too often, the user can use the tap water hardness setup 
function to adjust the soft water volume.
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• Enter/Exit Vacation Mode
       After unlocking the buttons, press and hold DOWN for 6 seconds to enter vacation mode.  The buzzer will sound and the 
motor will motor start running.   
      The valve will go through the following stages:
1. Brine Refi ll status
2. Pause 1 status for 240 minutes Brine Dissolve
3. Brine & Slow Rinse (Time of Brine drawing is 25% of the normal setting)
4. Pause 2 status.  In the Pause 2 status with the buttons unlocked, press and hold DOWN for 6 seconds to exit vacation mode.  

The buzzer will sound and the motor will start running.
• Advanced Setup Menu (Technician use ONLY)

      When the power is on, press RETURN and DOWN at the same time for 2s to enter the advanced setup menu.

Mixing Knob Operation Method
If the user feels the outlet hardness is too low, use the mixing function to adjust add some hardness back in to their preference.  
Rotate the mixing knob counterclockwise as shown to increase the hardness of the water produced.

Mixing Knob

Set Language

Set Type

Set Flow Rate Unit

Set Resin Volume

Set Brine D. Type

Set Backwash Time

Set B.S.R.T.

Set B.F. Time

Set F.R. Time

Interval B.W. Times

Interval Regen. D.

Set Language

Set Type
Time Clock Type
Meter Type

Set Flow Rate Unit

Set Resin Volume

Set Brine D. Type
x Up-fl ow

Down-fl ow

Set Backwash Time

Set B.S.R.T.

Set B.F. Time

Set F.R. Time

Interval B.W. Times

Interval Regen. D.
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Troubleshooting
• Control Valve Fault

Problem Cause Correction

1. Softener fails 
to regenerate.

A. Electrical service to unit has been 
interrupted. 
B. Regeneration cycles set incorrect. 
C. Controller is defective. 
D. Motor fails to work. 

A. Assure permanent electrical service (Check fuse, plug, pull 
chain or switch). 
B. Reset regeneration cycles. 
C. Replace controller. 
D. Replace motor. 

2. Regeneration 
t ime  i s  no t 
correct.

A. Time of Day not set correctly. 
B. Power failure more than 3 days. 

Check program and reset time of day.

3. S o f t e n e r 
supplies hard 
water.

A. Bypass valve is open or leaking. 
B. No salt in brine tank. 
C. Injector plugged. 
D. Insuffi cient water fl owing into brine 
tank. 
E. Leak at O-ring on riser pipe. 
F. Internal valve leak. 
G. Regeneration cycles not correct. 
H. Shortage of resin. 
I. Bad quality of feed water or turbine 
blocked. 

A. Close or repair bypass valve. 
B. Add salt to brine tank and maintain salt level above water level. 
C. Change or clean injector. 
D. Check brine tank refi ll time. 
E. Make sure riser pipe is not cracked. Check O-ring and tube pilot. 
F. Change valve body. 
G. Set correct regeneration cycles in the program. 
H. Add resin to mineral tank and check whether resin leaks. 
I. Reduce the inlet turbidity, clean or replace turbine. 

4. Softener fails 
to draw brine.

A. Line pressure is too low. 
B. Brine line is plugged. 
C. Brine line is leaking. 
D. Injector is plugged. 
E. Internal valve leak. 
F. Drain line is plugged. 
G. Brine valve is faulted.

A. Increase line pressure. 
B. Clean brine line. 
C. Replace brine line. 
D. Clean or replace injector. 
E. Replace valve body. 
F. Clean drain line fl ow control. 
G. Check the motor of brine valve.

5. Unit used too 
much salt.

A. Improper salt setting. 
B. Excessive water in brine tank. 

A. Check salt usage and salt setting. 
B. See problem No.6. 

6. E x c e s s i v e 
water in brine 
tank.

A. Refi ll time too long. 
B. Too much water after brine. 
C. Foreign material in brine valve and 
plugged drain line fl ow control. 
D. No safety brine valve installed but 
power failure while brining. 
E. Safety brine valve breakdown. 

A. Reset correct refi lling time. 
B. Check the injector and make sure no stuff in the brine pipe. 
C. Clean brine valve and brine line. 
D. Stop water supplying and restart or install safety brine valve in 
salt tank. 
E. Repair or replace safety brine valve. 

7. Pressure lost 
or rust in pipe 
line

A. Iron in the water supply pipe. 
B. Iron mass in the softener. 
C. Fouled resin bed. 
D. Too much iron in the raw water. 

A. Clean the water supply pipe. 
B. Clean valve and add resin cleaning chemical, increase frequency 
of regeneration. 
C. Check backwash, brine draw and brine tank refi ll. Increase 
frequency of regeneration and backwash time. 
D. Iron removal equipment is required to install before softening. 

8. Loss of resin 
through drain 
line.

A. Air in water system. 
B. Bottom strainer broken. 
C. Improperly sized drain line control. 

A. Assure that well system has proper air eliminator control. 
B. Replace strainer. 
C. Check for proper drain rate. 
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Problem Cause Correction

9. Control cycle 
continuously.

A. Signal wiring unplugged. 
B. Controller is faulty. 
C. Foreign material stuck the driving 
gear. 
D. Time of regeneration steps were 
set to zero. 

A. Check and connect signal wiring. 
B. Replace controller. 
C. Take out foreign material. 
D. Check program setting and reset. 

10. Dra in  f lows 
continuously.

A. Internal valve leak. 
B. Power off when in back wash or 
fast rinse. 

A. Check and repair valve body or replace it. 
B. Adjust valve to service position or turn on
bypass valve and restart when power is on. 

11. Interrupted or 
irregular brine.

A. Water pressure too low or not 
stable. 
B. Injector is plugged or faulty. 
C. Air in resin tank. 
D. Floccules in resin tank during up-
fl ow regeneration. 

A. Increase water pressure. 
B. Clean or replace injector. 
C. Check and fi nd the reason. 
D. Clean the fl occules in resin tank. 

12. Water fl ow out 
from drain or 
brine pipe after 
regeneration.

A. Foreign material in valve which 
prevents the valve from closing 
completely. 
B. Hard water mixed in valve body. 
C. Water pressure is too high which 
prevents the valve from moving to the 
right position.
D. Control valve is in Backwash status, 
and outlet port is connected with brine 
draw port.

A. Clean foreign material in valve body. 
B. Change valve core or sealing ring. 
C. Reduce water pressure or use pressure release function. 
D. Add the check valve, solenoid valve or safety brine valve on 
outlet pipeline.

13. Salt water in 
soften water

A. Foreign material in injector or 
injector fails to work. 
B. Brine valve cannot be shut-off. 
C. Time of fast rinse too short. 

A. Clean and repair injector. 
B. Repair brine valve and clean it. 
C. Extend fast rinse time. 

14. Cycle capacity 
decreases.

A. Incorrect regeneration. 
B. Fouled resin bed. 
C. Softener setting incorrect. 
D. Raw water quality deterioration. 
E. Turbine is stuck 

A. Check settings. 
B. Increase backwash fl ow rate and time, clean or change resin. 
C.Adjust settings according to outlet water test. 
D. Regenerate unit by manual temporary then reset regeneration 
cycle. 
E. Disassemble fl ow meter and clean it or replace a new turbine. 

Troubleshooting (Cont’d)

Page 101000003996 (Rev A - 05/2017)



• Control Fault

Problem Cause Correction

1. All indictors display  
    on front panel.

A. Wiring of front panel with controller fails to work. 
B. Control board is faulty. 
C. Transformer damaged. 
D. Electrical service not stable. 

A. Check and replace the wiring. 
B. Replace control board. 
C. Check and replace transformer. 
D. Check and adjust electrical service 

2. No display on front 
    panel

A. Wiring of front panel with controller fails to work. 
B. Front panel damaged. 
C. Control board damaged. 
D. Electricity is interrupted. 

A. Check and replace wiring. 
B. Replace front panel. 
C. Replace control board. 
D. Check electricity. 

3. E1 Flash A. Wiring of locating board with controller fails 
to work. 
B. Locating board damaged. 
C. Mechanical driven failure. 
D. Faulty control board. 
E. Wiring of motor with controller is fault. 
F. Motor damaged.

A. Replace wiring. 
B. Replace locating board. 
C. Check and repair mechanical part. 
D. Replace control board. 
E. Replace wiring. 
F. Replace motor. 

4. E2 Flash A. Optocoupler on locating board damaged. 
B. Wiring of locating board with controller fails 
to work. 
C. Control board is faulty 

A. Replace locating board. 
B. Replace wiring. 
C. Replace control board. 

5. E3 or E4 Flash A. Control board is faulty. A. Replace control board.

• Adding Salt
Salt (NaCl) is required for the operation of the water softener. During operation of the product, the user should check the salt 
amount in the salt tank. Each time you add salt, the salt level should be higher than the water level (Refer to Picture I). When the 
salt level is lower than 1/3 of water level (Picture II), more salt is required (Note: It takes less than 4h for salt to dissolve; ensure 
the salt solution is saturated).
Use clean water softening salts only, at least 99.5% pure. NUGGET, PELLET or coarse SOLAR salts are recommended. Do not 
use rock, block, granulated or ice cream making salts. These types of salts may contain dirt and sediments that might mush or 
cake, creating maintenance issues for the water softener.

Adding Salt Salt Level Higher Than 
Water Level

Picture 1

Salt Level Lower Than 
1/3 of Water Level

Picture 2

Salt

Salt Level

Water Level Salt Level

Water Level
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• Care & Maintenance
1. When the power is disconnected: The system memory will store all set parameters.  After three days the clock will reset but 

all parameters will be saved.
2. Periodically check for leaks at the fi lter and pipes to avoid property loss due to leakage.
3. When the fi lter system will not be in use for a long period of time, close the inlet source (turn off inlet ball valve) and disconnect 

the power supply.
4. If you don’t use the machine for a long time, the system should be regenerated. This will allow the best system performance.
5. In case of any of the following situations, please turn off the water to the system and use the bypass valve to bypass the 

softener.  Disconnect the power supply if any of the following occur:
• Leaks from pipe or related parts of the system
• Component failure of the fi lter
• Any other abnormality or fault

6. In case of decreased fl ow or changes of outlet quality, contact Customer Care.
        Note: Changes of household water consumption, utilization habit or water source quality may adjustment of the control system 
                 parameters. In case of any one of the situations as above, please contact Customer Care.
7.   Contact Customer Care for fi lter replacement if the following situations occur.

• Dramatic decrease of outlet fl ow
• Poor outlet quality

The ELKAY Central Water Softener ESR3100D-A is warranted to be free from defects in materials and workmanship for a period 
of one year from date of installation.

Warranty is limited to repair or replacement of defective component.

Warranty
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الرعاية والصيانة• 

في حالة انفصال الكهرباء: تحتفظ ذاكرة النظام بجميع المعايير المحددة.  بعد ث�ثة أيام، يعاد تصفير الساعة، لكن يتم حفظ جميع المعايير.. 1

يجب التحقق من التسريبات بشكل دوري في المرشح والمواسير لتجنب تلف الممتلكات الشخصية بسبب التسريب.. 2

في حالة عدم استخدام جهاز الترشيح لفترة طويلة، أغلق مصدر المياه (أغلق الصمام الكروي للمدخل) وافصل إمداد القدرة.. 3

في حالة عدم استخدامك للجهاز لفترة طويلة، ينبغي تجديد النظام. هكذا تحصل على أفضل اداء للجهاز.. 4

في حالة حدوث أي موقف من المواقف المبينة، يرجى إغ�ق المياه عن الجهاز واستخدام صمام تغيير المسار لتجاوز جهاز تيسير المياه.  افصل مصدر الكهرباء في حالة . 5

حدوث أي من التالي:

تسريبات من المواسير أو ا®جزاء المتعلقة في الجهاز• 

عطل في مكونات المرشح.• 

أي خلل أو عطل آخر.• 

في حالة انخفاض مستوى التدفق أو وجود تغيير في جودة المخرج، يرجى ا±تصال برعاية العم�ء.. 6

ملحوظة: أي تغييرات في استه�ك المنزل للمياه أو في سلوكيات ا±ستخدام أو جودة مصدر المياه قد تتطلب تعدل في معايير نظام التحكم. في حالة حدوث أي من المواقف 

المبينه أع�ه، يرجى التواصل مع رعاية العم�ء.

7.   اتصل برعاية العم�ء ±شتبدال المرشح في حالة حدوث أي من المواقف التالية.
ا±نخفاض الشديد لتدفق المخرج.• 

جودة المياه الخارجة رديئة• 

جهاز ELKAY  المركزي لتيسير المياه موديل  ESR3100D-A مضمون ضد عيوب المواد والتصنيع لمدة سنة واحدة من تاريخ التركيب.

يقتصر الضمان على إص�ح أو استبدال المكون المعيب.

الضمان
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خطأ في التحكم• 

التصحيحالسببالمشكلة

تظهر جميع المؤشرات   .1
على اللوحة الرئيسية.

أ. ± تعمل ا®س�ك الكهربائية في اللوحة الرئيسية مع أداة التحكم. 
ب. لوح التحكم معيب. 

ج. المحول معطّل. 
د . التيار الكهربائي غير مستقر 

أ. تأكد من ا®س�ك واستبدلها 
ب. استبدل لوح التحكم 

ج. تأكد من المحول واستبدله 
د . تأكد من التيار الكهربائي وعّدله 

± يوجد عرض على   .2
اللوحة الرئيسية

أ. ± تعمل ا®س�ك الكهربائية في اللوحة الرئيسية مع أداة التحكم. 
ب. اللوحة الرئيسية معطلة 

ج. لوحة التحكم معطلة 
د . الكهرباء تتعرض ل�نتقطاع. 

أ. تأكد من ا®س�ك واستبدلها 
ب. استبدل الواجهة الرئيسية 

ج. استبدل لوح التحكم 
د . تأكد من الكهرباء 

E1 وميض أ. أس�ك لوحة تحديد الموقع مع أداة الضبط ± تعمل. 3. 
ب. لوحة تحديد الموقع معطلة 

ج. خطأ سببه عطل ميكانيكي 
د . لوحة تحكم معيبة 

هـ. أس�ك ربط المحرك بأداة التحكم معيبة. 
و. المحرك معطل.

أ. استبدل ا®س�ك. 
ب. استبدل لوحة تحديد الموقع. 

ج. تأكد من ا®جزاء الميكانيكية واستبدلها. 
د . استبدل لوح التحكم 

هـ. استبدل ا®س�ك. 
و. استبدل المحرّك. 

E2 وميض أ. المقرن البصري على لوحة تحديد الموقع معطلة 4. 
ب. أس�ك لوحة تحديد الموقع مع أداة الضبط ± تعمل. 

ج. لوح التحكم معيب. 

أ. استبدل لوحة تحديد الموقع. 
ب. استبدل ا®س�ك. 

ج. استبدل لوح التحكم 

E4  أو  E3 وميض أ. استبدل لوح التحكمأ. لوح التحكم معيب.5. 

إضافة الملح• 

الملح (كلوريد الصوديوم) ضروري من أجل تشغيل جهاز تيسير المياه. أثناء تشغيل المنتج، يجب أن يتحقق المستخدم من كمية الملح في خزان الملح. مع كل إضافة للملح، 

يجب أن يكون مستوى الملح أعلى من مستوى المياه (انظر إلى الصورة 1) في حالة أن يكون مستوى الملح أقل من 3/1 مستوى الماء (الصورة 2)، يجب إضافة المزيد من الملح 

(ملحوظة: يستغرق ذوبان الملح أقل من 4 ساعات؛ وتأكد من أن المحلول الملحي مشبع).

 SOLAR  أو  PELLET  أو  NUGGET تستخدم إ± الملح النظيف المخصص لتيسير المياه؛ على أن يكون نقيًا بنسبة 99.5% على ا®قل. يوصى باستخدام ا®م�ح من نوع ±
  الخشنة. ± تستخدم الملح الصخري أو المتكتل أو المغربل أو المستخدم في صناعة ا®يس كريم. هذه ا®نواع من ا®م�ح قد تحتوي على ا®وساخ والرواسب التي قد تتسبب في 

حدوث تكت�ت أو طبقات صلبة مما تتسبب في مشاكل في صيانة جهاز تيسير المياه.

إضافة الملح مستوى الملح أعلى من مستوى 

الماء

الصورة 1

مستوى الملح أقل من 3/1 

مستوى المياه

الصورة 2

الملح

مستوى الملح

مستوى الماء
مستوى الملح

مستوى الماء
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التصحيحالسببالمشكلة

استمرار   .9
دورة التحكم

أ. أس�ك اÌشارة مفصولة من الكهرباء 
ب. أداة التحكم معيبة 

ج. المواد الغريبة سدت تروس التشغيل 
د . إعداد وقت خطوات التجديد إلى الوضع صفر 

أ. تأكد من أس�ك اÌشارات وأوصلها 
ب. استبدل جهاز التحكم. 

ج. أنزع المواد الغريبة 
د . تأكد من وضع البرنامج وأعد الضبط 

يتدفق الصرف ب�   .10
توقف

أ. تسريب في الصمام الداخلي 
أو  العكسي  الطرد  حالة  في  الكهرباء  افصل  ب. 

الشطف السريع 

أ. تأكد من هيكل الصمام وأصلحه أو استبدله. 
ب. عّدل الصمام للوضع التشغيلي أو افتح

صمام تغيير المسار وأعد التشغيل عندما يكون موصً� بالكهرباء. 

محلول ملحي   .11
منقطع أو غير 

مستقر

أ. ضغط المياه شديد ا±نخفاض أو غير مستقر 
ب. الحاقنة موصلة بالكهرباء أو معيبة. 

ج. وجود الهواء في خزان الراتينج 
تجديد  أثناء  الراتينج  خزان  في  شوائب  وجود  د . 

التدفق العلوي. 

أ. زد من صغط المياه 
ب. نظف أو استبدل الحاقنة 
ج. ابحث عن السبب وحدده 

د . نظف الشوائب في خزان الراتينج 

تتدفق المياه إلى   .12
خارج الصرف أو 

ماسورة المحلول 

الملحي بعد 

التجديد.

أ. وجود أجسام غريبة في الصمام مما يمنع الصمام 
من اÌغ�ق بالكامل. 

ب. الماء العسر ممزوج في هيكل الصمام 
ج. ضغط المياه عال جًدا مما يحد من تحريك الصمام 

إلى موقعه السليم.

أ. نظف المواد الغريبة في هيكل الصمام. 
ب. غيّر قلب الصمام أو حلقة العزل. 

ج. قلل ضغط المياه أو استخم خاصية تحرير الضغط. 
د . أضف صمام التثبت أو الصمام اللولبي أو صمام أمان المحلول الملحي على ماسورة المخرج.

13. المياه المالحة في 
المياه اليسرة

أ. وجود أجسام غريبة في الحاقنة أو تتوقف الحاقنة 
عن العمل. 

ب. ± يمكن إغ�ق صمام المحلول الملحي 
ج. وقت الشطف السريع قصير جدا 

أ. نظف وأصلح الحاقنة 
ب. أصلح صمام المحلول الملحي ونظفه 

ج. تمديد وقت الشطف السريع 

14. تنخفض سعة 
الدورة

أ. تجديد غير سليم 
ب. طبقة من الراتينج الملوث. 

ج. وضع جهاز تيسير المياه غير سليم 
د . تدهور جودة المياه الواردة 

هـ. التوربين مسدود 

أ. تأكد من إعدادات الضبط 
ب. زد من معدل ووقت تدفق الطرد العكسي، ثم نظف الراتينج أو غيّره. 

ج. عّدل اÌعدادات بموجب اختبار مياه المخرج. 
د . جدد الوحدة يدويًا مؤقتًا ثم أعد تصفير دورة التجديد. 

هـ. قم بتفكيك قياس التدفق ونظفه أو استبدل التوربين بواحد جديد. 

تشخيص اعطال (تابع)
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تشخيص اعطال
تلف  التحكم• 

التصحيحالسببالمشكلة

± يعمل جهاز . 1
التيسير على 

التجديد

أ. تم تعطيل إمداد الكهرباء عن الوحدة. 
ب. إعدادات دورات التجديد غير سليم 

ج. جهاز التحكم به عيوب 
د . ± يتمكن المحرك من العمل 

أ. التأكد من الخط الكهربائي الدائم (تحقق من الفيوز والقابس وسلسلة الربط والمفتاح). 
ب. أعد ضبط دورات التجديد 

ج. استبدل جهاز التحكم. 
د . استبدل المحّرك. 

وقت التجديد . 2

غير سليم

أ. لم يتم ضبط الوقت بشكل سليم 
ب. عدم وصول الكهرباء لمدة أكثر من 3 أيام 

تحقق من البرنامج وأعد ضبط الوقت

جهاز تيسير المياه . 3

يخرج الماء العسر

أ. صمام تحويل المسار مفتوح أو به تسريب. 
ب. ± ملح في خزان المحلول الملحي. 

ج. الحاقن موصل 
د . مياه غير كافية تتدفق إلى خزان المحلول الملحي 
هـ. تسريب عند الحلقة على شكل O  في ماسورة 

الرفع. 

و. تسريب في الصمام الداخلي 
ز. دورات التجديد غير سليمة 

ح. نقص في الراتينج 
انسداد  وجود  أو  سيئة  التغذية  مياه  جودة  ط. 

في التربين. 

أ. قم بإغ�ق أو إص�ح صمام تغيير المسار. 
ب. أضف الملح لخزان المحلول الملحي وتأكد من أن مستوى الملح أعلى من مستوى الماء. 

ج. قم بتغيير أو تنظيف الحاقنة. 
د . تحقق من وقت إعادة تعبئة خزان المحلول الملحي. 

هـ. تأكد من خلو ماسورة الرفع من أي صدوع. تأكد من رأس الحلقة على شكل O  وكذلك 
رأس ا®نبوب. 

و. غيّر هيكل الصمام. 
ز. اضبط دورات التجديد السليمة في البرنامج. 

ح. أصف الراتينج في خزان المعادن وتأكد من عدم وجود تسريبات في الراتينج. 
ط. قلل من عكارة المدخل ونظف التربينة أو استبدلها. 

± يعمل جهاز . 4
التيسير على سحب 

المحلول الملحي.

أ. ضغط الخط ضعيف جًدا. 
ب. خط المحلول الملحي مسدود. 

ج. خط المحلول الملحي به تسريب. 
د . الحاقنة موصلة. 

هـ. تسريب في الصمام الداخلي 
و. خط الصرف مسدود. 

ز. صمام المحلول الملحي معيب.

أ. ارفع ضغط المياه. 
ب. نظف خط المحلول الملحي 

ج. استبدل خط المحلول الملحي 
د . نظف أو استبدل الحاقنة 
هـ. استبدل هيكل الصمام 

و. نظف أداة التحكم في تدفق خط الصرف. 
ز. تحقق من محّرك صمام المحلول الملحي.

استخدمت الوحدة . 5

الملح أكثر مما 

ينبغي.

أ. إعداد الملح غير م�ئم. 
ب. مياه زائدة في خزان المحلول الملحي. 

أ. تحقق من استخدام الملح وإعدادات الملح. 
ب. انظر المشكلة رقم 6. 

مياه زائدة في . 6

خزان المحلول 

الملحي.

أ. استغرق إعادة التعبئة وقت أطول من ال�زم. 
المحلول  بعد  فائض  بشكل  المياه  استخدام  ب. 

الملحي. 

ج. أجسام غريبة في صمام المحلول الملحي وأداة 
التحكم في تدفق خط الصرف. 

د . ± وجود لصمام أمان للمحلول الملحي، لكن تنفصل 
الكهرباء عند إضافة المحلول الملحي. 

هـ. تعطل صمام أمان المحلول الملحي. 

أ. أعد ضبط وقت إعادة التعبئة السليم 
ب. تحقق من الحاقنة وتأكد من خلوها من المواد في ماسورة المحلول الملحي. 

ج. نظف صمام المحلول الملحي وخط المحلول الملحي. 
د . أوقف إمداد المياه وأعد تشغيل أو تركيب صمام أمان المحلول الملحي في خزان الملح. 

هـ. أصلح أو استبدل صمام أمان المحلول الملحي. 

توقف الضغط في . 7

خط المواسير أو 

وجود صدأ فيه.

أ. وجود حديد في ماسورة إمداد المياه. 
ب. وجود كتلة حديدية في جهاز تيسير المياه. 

ج. طبقة من الراتينج الملوث. 
د . وجود حديد أكثر من ال�زم في المياه الواردة. 

أ. نظف أنبوب مصدر المياه. 
ب. نظف الصمام وأضف كيماويات تنظيف الراتينج، وارفع نسبة تكرار التجديد. 

ج. تحقق من الطرد العكسي، وانسياب المحلول الملحي وإعادة تعبئة خزان المحلول الملحي. 
ارفع نسبة تكرار التجديد وزد وقت الطرد العكسي. 

د . يجب تثبيت معدات نزع الحديد قبل البدء في عملية تيسير المياه. 

خروج الراتينج . 8

من خط الصرف.

أ. وجود الهواء في نظام المياه. 
ب. المصفاة السفلية مكسورة. 

ج. أداة تحكم في خط الصرف في حجم غير سليم. 

أ. تأكد من أن جهاز الحجيرات مزود بأداة تحكم في منع دخول الهواء. 
ب. استبدل المصفاة. 

ج. تحقق من وجود معدل صرف سليم. 
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وضع البدء Õ/ا±نتهاء من اÌجازة• 

بعد  فتح قفل اÔفاتيح، اضغط عÖ اÔفتاح ®سفل مع ا±ستمرار بالضغط Ôدة 6 ثوان للدخول Õ وضع اÌجازة.  تبدأ الصفارة Õ ا ويبدأ اÔحرك Õ العمل. 

 ا بهذه اÔراحل التالية:
وضع إعادة تعبئة اÔحلول اÔلحي.. 1

وضع ا±نتظار Ô 1دة 240 دقيقة Ìذابة اÔحلول اÔلحي.. 2

اÔحلول اÔلحي والشطف البطئ (وقت سحب اÔحلول اÔلحي 25% من الوضع ا±عتيادي). 3

وضع ا±نتظار Õ  .2 وضع ا±نتظار Õ 2 حالة فتح قفل اÔفاتيح، اضغط عÖ اÔفتاح أسفل Ô (DOWN)دة 6 ثوان للخروج من وضع اÌجازة.  تبدأ الصفارة Õ ا ويبدأ . 4

اÔحرك Õ العمل.

ق اÌعدادات اÔتقدمة (±ستخدام ا فقط)• 

      Õ حالة توصيل الكهرباء، اضغط عRETURN  Ö  وÕ  DOWN نفس الوقت Ôدة ث للدخول إØ ق اÌعدادات اÔتقدمة.

طريقة تشغيل مقبض ا�زج
إذا شعر اÔستخدم بأن ص�بة اÔخرج ضعيفة، استخدم خاصية اÔزج لضبط أو إضافة القليل من الص�بة حسب رغبتك مرة أخرى.  أدر مقبض اÔزج Õ عكس عقارب الساعة  

ّ لزيادة عÙ اÔياه اÔنتجة. هو 

مقبض اÔزج
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Set Language

Set Type

Set Flow Rate Unit

Set Resin Volume

Set Brine D. Type

Set Backwash Time

Set B.S.R.T.

Set B.F. Time

Set F.R. Time

Interval B.W. Times

Interval Regen. D.

Set Language

Set Type
Time Clock Type
Meter Type

Set Flow Rate Unit

Set Resin Volume

Set Brine D. Type
x Up-fl ow

Down-fl ow

Set Backwash Time

Set B.S.R.T.

Set B.F. Time

Set F.R. Time

Interval B.W. Times

Interval Regen. D.



ضبط إعدادات الجهاز
قائمة إعداد المستخدم• 

إعدادات اÔصنعمجال إعداد اأداة اÌعداد

Set Time of Day00:00-23:59القيمة الحالية

Set Regen. Time00:00-23:5902:00

Set Water Hardnessmg/L 999 - 50mg/L 150

واجهة الشاشةطريقة اÌعداداÌعداد

الوقت الحالي

في حالة تشغيل أيقونة اÌغ�ق، اضغط المفتاح إلى أعلى وأسفل في نفس الوقت لمدة 5 ثوان، 

وبعدها تختفي أيقونة اÌغ�ف

اضغط على القائمة للدخول إلى "Set SoÚener Para.".  انظر الصورة LR1.  تم اختيار الوضع . 1

."Set Time of Day" التلقائي للنظام

اضغط على القائمة مرة أخرى.  تظهر واجهة ضبط الوقت الحالي في الصورة LR2.  قيمة الساعة . 2

12 ومضة.  اضغط المفتاح ®على أو أسفل للتناوب بينهما.
اضغط على القائمة مرة أخرى.  قيمة دقائق الوقت الحالي 30 ومضة.  اضغط المفتاح ®على . 3

أو أسفل للتناوب بينهما.

الحالي. . 4 الوقت  حفظ  تم  الصفارة.   طنين  صوت  ستسمع  أخرى.   مرة  القائمة  على  اضغط 

تم اÌعداد بنجاح. 

Set Softener Para.
>> Set Time of Day

Set Regen. Time
Set Water Hardess

LR1

Set Time of Day
12:30

LR2

وقت تفعيل التجديد

 .LR1 الصورة  نظر  ا  ." .Set SoÚener Para " إلى  للدخول  لقائمة  ا على  اضغط   .1
."Set Time of Day" تم اختيار الوضع التلقائي للنظام

وقت  القائمة،  ضبط  على  اضغط   "Set Regen. Time" ±ختيار  ®سفل  المفتاح  اضغط   .2
تفعيل التجديد يظهر في الصورة  LR3 . قيمة الساعة 02 ومضة. اضغط المفتاح ®على أو أسفل 

للتناوب بينهما.

اضغط على القائمة مرة أخرى. قيمة دقائق  وقت تفعيل التجديد 00 ومضة. اضغط المفتاح ®على   .3
أو أسفل للتناوب بينهما.

الحالي.  الوقت  حفظ  تم  الصفارة.  طنين  صوت  ستسمع  أخرى.  مرة  القائمة  على  اضغط   .4
تم اÌعداد بنجاح.

Set Regen. Time
02:00

LR3

ضبط عسر مياه الصنبور

 .LR1 الصورة  نظر  ا  ." .Set SoÚener Para " إلى  للدخول  لقائمة  ا على  اضغط   .1
."Set Time of Day" تم اختيار الوضع التلقائي للنظام

اضغط المفتاح ®سفل مرتين ±ختيار " Set Water Hardness". اضغط على القائمة،  ضبط عسر    .2
مياه الصنبور يظهر في الصورة  LR4 . قيمة  الص�بة 150 ومضة. اضغط المفتاح ®على أو أسفل 

للتناوب بينهما.

الحالي.  الوقت  حفظ  تم  الصفارة.  طنين  صوت  ستسمع  أخرى.  مرة  القائمة  على  اضغط   .3
تم اÌعداد بنجاح.

Set Water Hardness
150 mg/L

LR4

ملحوظة: بعد ضبط عسر المياه بنجاح، تظهر الواجهة التشغيلية الحجم اÌجمالي للتيسير أو حجم المياه المؤدي إلى الفائض. إذا شعر  المستخدم بأن حجم المياه المؤدي إلى 

الدورة ضئيل، يمكن لهذا المستخدم استخدام وظيفة إعداد عسر المياه لضبط حجم المياه.
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Set Softener Para.

Set Time of Day

Set Regen. Time

Set Water Hardness

Set Time of Day
12:12

Set Regen. Time
02:00

Set Water Hardness
150 mg/L



ا®يقونات والمفاتيح• 

اÌغ�ق

عند ظهور هذه ا®يقونة، هذا يعني توقف عمل المفاتيح.• 

طريقة فك اÌغ�ق: اضغط المفتاح إلى أعلى وأسفل في نفس الوقت لمدة 5 ثواٍن، حتى تختفي أيقونة اÌغ�ق• 

يعود النظام إلى وضع اÌغ�ق بعد مرور دقيقة من عدم الضغط على أي مفاتيح.• 

مفتاح 

القائمة 

(MENU)

بعد فتح النظام، اضغط على هذا المفتاح للدخول إلى قائمة إعدادات المستخدم.• 

اضغط على هذا المفتاح ±ختيار معيار للضبط، وتبدأ القيمة في الوميض.• 

بعد ضبط المعايير، اضغط على المفتاح لحفظ القيمة والعودة إلى  قائمة إعدادات المستخدم.  تطلق الصفارة الطنين مرة • 

واحدة للتأكيد على التغيير.

مفتاح

RETURN

في شاشة المستخدم، يمكن الضغط على هذا المفتاح لتغيير موضع الصمام يدويًا.• 

اضغط على المفتاح في  قائمة إعدادات المستخدم. للخروج من إعدادات المستخدم.• 

اضغط على هذا المفتاح Ìزالة تعليم اختيار المعيار والعودة إلى  قائمة إعدادات المستخدم.• 

بعد تعديل المعيار، اضغط على المفتاح للعودة إلى  قائمة إعدادات المستخدم دون حفظ التغييرات.• 

مفتاح أسفل 

(DOWN)
في قائمة إعداات المستخدم، اضغط على المفتاحين أعلى وأسفل باستمرار ±ختيار معيار• 

مفتاح

(UP) أعلى

عند اختيار معيار وعند وميضه، اضغط على المفتاحين أعلى وأسفل لضبط القيمة.• 

اضغط على المفتاحين أعلى وأسفل في نفس الوقت لمدة 5 ثواني لفتح المفاتيح.• 

شاشة العرض اÌلكترونية• 

الم�حظات:

 •. G2و  G1 على شاشة الوضع التشغيلي، تتناوب الشاشتان

 •G3 عند إعادة تعبئة المحلول الملحي، تظهر الواجهة

 •G4 عند مرحلة التيسير ، تظهر الواجهة

 •G5 عند مرحلة الطرد العكسي، تظهر الواجهة

 •G6 عند مرحلة ذوبان المحلول الملحي والشطف البطئ، تظهر الواجهة

 •G7 عند الشطف السريع تظهر الواجهة

 •G8  عند تشغيل المحرك،  تظهر الواجهة

يكون النظام في الوضع التلقائي، وتظهر واجهة G9  كود الخطأ  EX  والحرف  X  يرمز إلى أي قيمة بين 1 و4.  ترد أكواد ا®خطاء في تشخيص ا®عطال.• 
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وّصل  مصدر إمداد القدرة وأوصلها بالمقبس الحائطي. . 4

ملحوظة: بعد توصيل الكهرباء، تظهر الواجهة التالية لمدة 3 ثوان. وبعدها أدخل وضع ا±ستخدام.

ملحوظة: ± تستخدم مقبس حائط يُمكن التحكم فيه بمفتاح. 

الضبط ول مرة

ليتم تنفيذه بعد "التركيب"

عند ا±ستخدام ®ول مرة بعد التركيب، يجب إضافة الملح إلى خزان الملح مع سبعة لترات من الماء.  هذه الطريقة ستكّون المحلول الملحي المشبّع   (26% كلوريد الصوديوم)، . 1

لتسهيل إعدادات الضبط والتشغيل.

شّغل الكهرباء. اضغط على مفتاح "العودة Return " وادخل في وضع الطرد العكسي. ببطء افتح صمام تيار المياه لتدفق بنسبة 25% تقريبًا لتتدفق المياه في خزان الراتينج. . 2

ستسمع صوت الهواء الخارج من مواسير الصرف.  اغسل خزان الراتينج حتى تخرج المياه من المخرج نظيفة. تأخذ العملية 8 دقائق حتى إتمامها.

ملحوظة: إذا كان تدفق المياه شديد السرعة، قد تكون المكونات داخل الخزان تالفة.

اضغط على             RETURN  للذهاب إلى الغسل بالملح والبطيء ولبدء الدورة.  يغلق صمام التحقق من الهواء بعد انتهاء صمام التحكم من شفط المحلول الملحي . 3

وبعدها يبدأ الشطف البطيء. تستغرق هذه العملية من 50 إلى 60 دقيقة.

اضغط على              RETURN  للذهاب إلى الشطف السريع ولبدء الدورة. تستغرق هذه العملية حوالي 4 دقائق.. 4

اضغط على              RETURN  ليعود صمام التحكم إلى الوضع التشغيلي والبدء في التشغيل.. 5

اضغط على              RETURN  للعودة إلى وضع إعادة التعبئة، سجل الوقت واضبطه كما تريد.. 6

اضغط على              RETURN  للعودة إلى الوضع التشغيلي. يستغرق تكوين الملح للمحلول الملحي المشبع حوالي 240 دقيقة.. 7

 . RETURN عداد؛ وإذا كنت ترغب في إنهاء إحدى الخطوات مبكرًا، يمكنك الضغط على مفتاحÌملحوظة: عند دخول صمام التحكم في وضع التجديد، ينتهي البرنامج وفق وقت ا

ملحوظة: أثناء مرحلة ضبط اÌعدادات، تأكد من عدم وجود تسريبات في الجهاز وجميع الروابط. أوقف المياه عند صمام المدخل قبل محاولة إص�ح أي تسريبات.

         

         

         

         

     

تشغيل  شاشة العرض

(Down) أسفل (Up) أعلى

منطقة العرض القائمة/التأكيد الدليل/العودة

12:35:20
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Water System
In-Service
Remaining: 1.5m³
Cur. F. R.:3.2m³/h



ينبغي التأكد من أن الوحدة مركبة في مساحة كافية للتشغيل والصيانة.• 

ينبغي تركيب الجهاز بموجب قوانين المبنى ومواصفات المدخل والمخرج والصرف وموصل خط المحلول الملحي.• 

ينبغي تركيب جهاز تيسير المياه في مكان قريب من الصرف وبعيًدا عن ا®ماكن المعرضة للتلف في حالة حدوث تسريب.• 

تأكد من أن حجيرة الملح في وضع رأسي. إن لم تكن في الوضع الرأسي، عّدل وضعها.• 

قبل التركيب

التركيب

ركّب أنابيب الصرف. 1

كما هو موضح أدناه، حرّك موصل خرطوم الصرف بمخرج الصرف.• 

أدخل  الحلقة على شكل  O  في فتحة الحلقة على شكل  O  في موصل الصرف.• 

أدخل خرطوم الصرف في موصل الصرف• 

اربط موصل خرطوم الصرف في مخرج الصرف، وأحكم إغ�قه.• 

حدد مكان حجيرة خرطوم الصرف كما هو مبين في الشكل 2.• 

ملحوظة: يمكن أن يكون مخرج أنبوب الصرف أعلى من صمام التحكم بمترين لكن يفضل أن يكون أسفل 

الصمام. يجب كذلك أ± يزيد طول خط الصرف عن ث�ثة أمتار وإ± تتأثر دورات  الغسل بالملح والبطيء       

سلبًا بذلك.
إلى  المجارير  شفط  لمنع  سم   10 والصرف  الصرف  أنبوب  طرف  بين  المسافة  تكون  أن  يجب  ملحوظة: 

داخل الجهاز.

ركّب صمام تحويل المسار على رأس الصمام.  قم بتشحيم  الحلقات على شكل  O  بزيت السيليكون . 2

واضغط على أداة تغيير المسار حتى تركب بالكامل.  استخدم الكليبسات Ìحكامها في مكانها.

ملحوظة: عند دخول القابس في المدخل/المخرج، يكون الصمام في مرحلة التشغيل. في حالة دفع 

القابس إلى وضع تغيير المسار، يكون الصمام في وضع تغيير المسار. 

ضع جهاز الترشيح في مكانه وأوصل السباكة.  يجوز تركيب الوص�ت باستخدام السباكة المتينة مباشرة . 3

إلى الصمام أو إلى صمام تغيير المسار ا±ختياري.  ± تفتح المياه في هذا الوقت.

قد  التدفق  القيام بعكس سير  (OUT) بشكل سليم.   والمخارج   (IN) المداخل توصيل  تنبيه: يجب 

يؤدي إلى تلف الجهاز.

حجيرة الملح
وضع غير سليم وضع سليم

الوضع التشغيلي (صمام التحكم)

المدخل
المخرج

المقبض

وضع تغيير المسار (صمام التحكم)

المدخل

المخرج

المقبض حلقة المشبك

صمام تيسير 

المياه
قياس 

التدفق
صمام تغيير 

المسار

القابس

الموصل
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إخطار

برجاء قراءة جميع التعليمات، والمواصفات، وا±حتياطات قبل تركيب  نظام تيسير المياه واستخدامه.• 

± يُستَخدم مع الماء الملوث  بالميكروبات أو مجهول الجودة.  ينبغي تركيب مرشح المياه قبل جهاز تيسير المياه Ìزالة الرواسب والكلور الذي قد يؤثر على أداء جهاز تيسير المياه.• 
يجب ا±ستعانة بخبير متخصص لتركيب جهاز تيسير المياه.• 

يوصى باختبار المياه لديك لتحديد اÌعدادات المناسبة للجهاز.• 

تنبيه
يجب حماية النظام من درجات حرارة التجميد، والصقيع، والجليد، والبَرَد ، والثلج ودرجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس المباشرة.  يمكن أن يؤدي التعرض لهذه العناصر إلى 

التلف وفشل المنتج.

يحظر التركيب خارج المنزل أو في بيئة رطبة.  قد تتسبب الرطوبة في تعطيل اÌلكترونيات بالجهاز.

ل�ستخدام مع الماء البارد فقط. ± يستخدم مع خط الماء الساخن.• 

يجب التأكد من أن التركيب يتوافق مع جميع القوانين والتنظيمات المحلية  وقوانين وتنظيمات الو±ية.• 

يتسبب الطرق المائي بتلف النظام.  يجب مراعاة فتح وغلق الصمامات ببطء.• 

قد تتطلب التغييرات الكبيرة في الماء وجودته  برمجة التعدي�ت لتقديم أفضل أداء.• 

بعد التركيب ®ول مرة أو بعد استخدامها ®ول مرة بعد فترة طويلة دون استخدام، من الطبيعي أن يميل لون المياه للصفرة. اغمر الجهاز بالمياه حتى تتدفق المياه صافية • 

قبل ا±ستخدام.

في فترة التجديد، ± يخرج الجهاز مياه يسرة (باستثناء المحلول الملحي).  يستخدم الجهاز المياه في هذه الفترة و± يوصى باستخدام كميات كبيرة من المياه المحول مسارها • 

أثناء هذه الفترة.  يوصى بأن تحدد فترة التجديد في الوقت الذي يقل فيه استخدام المياه (عادة منتصف الليل).
في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة أو في حالة عدم استقرار ضغط المياه، أغلق الصمام الرئيسي وأفصل الجهاز عن مصدر الكهرباء. قم بإجراء تجديد يدوي مرة • 

واحدة قبل استخدام الجهاز مرة أخرى.

في حالة وجود عطل في إحدى المعدات أو في حالة أي ظروف استثنائية، يمكنك استخدام صمام تحويل المسار لتخطي النظام.  هذا ا®مر يوصل الماء غير المعالج إلى منزلك.• 

تم تصميمه  ل�ستخدام المنزلي فقط.• 

متطلبات التركيب
تأكد من مكان تركيب جهاز الترشيح؛ يجب أن يطابق موقع التثبيت متطلبات التثبيت.

الجدار

المدخل

اللولب الخارجي G3/4 بوصة

صرف ا®رضية

الصمام الكروي (3)

المدخل

اللولب الخارجي G3/4 بوصة
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ا®رضية



قائمة التعبئة

  جهاز تيسير المياه• 
خرطوم توصيل• 

خرطوم تصريف• 

خرطوم تصريف الفائض• 

زيت السيليكون• 

صمام تحويل المسار• 

مشبك• 

محول إمداد القدرة• 

دليل التركيب• 

المواصفات

ESR3100D-Aموديل المنتج

480 × 312 × 590ا®بعاد

1000 لتر/ الساعةالتدفق المعاير

السعة التشغيلية في دورة 

التجديد
3000 لتر

2000 لتر/ الساعةأقصى حد للتدفق في المخرج

12.5 لترحجم الراتينج الموجب

2/1 بوصةماسورة التصريف

-0.15 0.6 ميجا باسكالضغط المدخل

الفولت/التردد

التيار المتردد 100 - 

240 فولت/

50 هرتز - 60 هرتز

5 - 38 درجة مئويةدرجة حرارة المدخل

4 - 40 درجة مئويةدرجة  الحرارة المحيطة

≤ %90 (25 درجة مئوية)الرطوبة النسبية

*يتغير أداء النظام بناء على جودة المياه والظروف البيئية.

526

480

467

312

76

591

الفك

المرشح

عبوة تعبئة 

الكماليات
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ESR3100D-A  المركزي لتيسير المياه موديل  ELKAY جهاز

برجاء قراءة جميع التعليمات، والمواصفات، وا¤حتياطات قبل تركيب  نظام تيسير المياه واستخدامه.
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دليل التركيب وا±ستخدام


