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Voorwoord 

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit wateronthardingssysteem. 

U bent nu in het bezit van een volautomatisch werkende unit die u,  
dag in dag uit, van zacht water zal voorzien. 

Dit water is voor zeer vele toepassingen geschikt: heerlijk drinkwater, uitstekende  
koffie en thee, soepen, sauzen, koken, optimaal gebruik van reinigingsmiddelen,  
planten, zachtere was, geen zout in de vaatwasser, sanitair eenvoudiger schoon te 
houden,  enz, enz. 

Wij wensen u vele jaren gebruiksplezier. 
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Opbouw van het toestel: 
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All-in garantie en onderhoud 

 

1 jaar all-in garantie: 

GRATIS: 1 jaar ALL-IN GARANTIE  

bij registratie * op onze website www.aqstar.nl  

 

10 jaar all-in garantie: 
 

Jaarlijks uitgevoerd onderhoud en uitsluitend gebruik van het door Fegon geleverde 

regeneratiezout geeft u recht op 10 jaar all-in garantie, inclusief voorrijden, arbeid, be-

nodigde onderdelen en telefonisch support bij niet verwijtbare storingen en defecten in 

Nederland (m.u.v. Waddeneilanden). 

Jaarlijks onderhoud: 

Jaarlijks onderhoud zorgt voor een blijvend optimale werking  van uw waterontharder 

en verlengt de levensduur. Uw waterontharder wordt tevens inwendig biologisch gerei-

nigd voor een hygiënische werking die bijdraagt aan veilig drinkwater. Dat is zorgeloos 

genieten van zacht water comfort. 

De onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd: 

- De instellingen van de computerbesturing worden gecontroleerd en indien nodig  

aangepast 

- Alle vitale onderdelen worden gecontroleerd en indien nodig gereinigd of vervangen 

- Alle aansluitingen op de waterontharder worden gecontroleerd 

- Een complete test van alle spoelfases wordt uitgevoerd en gecontroleerd  

- De waterontharder wordt inwendig gecleand en bacteriologisch gereinigd met een  

biologisch verantwoorde harsreiniger. 

- De waterkwaliteit wordt gemeten op de uitgaande ingestelde hardheid (° dH) en zo 

nodig opnieuw ingesteld. 

- Het zoutreservoir wordt bijgevuld en de zoutvoorraad wordt naar behoefte aangevuld.  

- Het onderhoudsrapport wordt verwerkt in ons service systeem 

 

 

* Binnen 3 maanden na installatie  
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           Montage van de waterontharder: 

Houd altijd rekening met de plaatselijke voorschriften zoals een CA-

terugstroombeveiliging voor de waterontharder (werkblad 3.8). 

Plaats bepaling: 

Bepaal vooraf waar de  waterontharder geplaatst kan worden.  

Let hierbij op dat het volgende mogelijk is: 

- waterleiding vanaf de watermeter en weer terug 

- afvoer naar het riool, aan te sluiten op bestaande riolering (tot max. 1 meter boven 

   de machine) of rioolbuis/regenwaterafvoer in de kruipruimte. 

- stopcontact (continue). Het meegeleverde aansluitsnoer mag verlengd worden  

   (=  veilige laagspanning) 

Kap openen S 500: 

Aan het einde van de kap, de uitsparingen naar buiten 

los klikken. 

Waterleiding aansluiten: 

Sluit de waterleidingen aan op de achterzijde van de waterontharder: 

rechts is IN (vanaf de watermeter), links is UIT (naar de gebruikspunten). 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik hiervoor de meegeleverde quick-connectors en zet ze vast met de rode of 

zwarte insteekpennen.  
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Afvoer aansluiten: 

Afvoerslang altijd aansluiten op riool! 

De waterontharder dient op een officiële wijze 

(Werkblad 3.8) doormiddel van een onderbroken verbin-

ding aangesloten te worden op een sifon van de afvoer.  

Hiervoor gebruikt u de meegeleverde afvoerslang, keer-

klepje en slangklemmen.  

 

Sluit de slang (15 x 10 mm) altijd aan op de bovenste 

zwarte slangpilaar met  een slangklem.  Voorzie de 

slang van de terugstroombeveiliging met slangklemmen 

en bevestig deze in een sifon, deze mag tot ca 100 cm 

boven de machine aangesloten worden.  

Afvoertule (optioneel artikel) 

Indien het niet mogelijk is de afvoerslang officieel aan te sluiten op een sifon, dan kunt 

u hiervoor ook de slangtule  + rubberen ring gebruiken, boor een gat van exact 19 mm 

in een rioolpijp, monteer de rubberen ring en steek dan de tule erin waarop de afvoer-

slang weer wordt bevestigd met een slangklem. 

 

 

 

Terugstroombeveiliging  

De slangpilaar is voorzien van tape en deze is in de terugstroombeveiliging gedraaid, 

druk de twee ringen in de andere slangpilaar en draai deze op de terugstroombeveili-

ging.  Zet de terugstroombeveiliging vast met de slangklemmen in de afvoerslang. 

Monteer deze met het pijltje in de juiste doorstroomrichting (ontharder  →  afvoer). 
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Overstort: 

Eventueel de witte overstort aan de zijkant onder afschot aansluiten, deze slang niet met 
een T-stuk aan de afvoerslang bevestigen en altijd met een sifon werken!  
Deze machine heeft in de zoutbak een vlotter welke ook tegen overlopen beveiligt. 

Electra: 

De trafo in een stopcontact steken (continue voeding) en op het draadje van de machine 
aansluiten. Indien de draad niet lang genoeg is, kunt u deze eenvoudig tot wel 30 meter 
verlengen, omdat het laagspanning is. 

In bedrijf stellen: 

Een kraan bij een wasbak na de ontharder openen en vervolgens de rode kranen in de 
lengte richting zetten. (Zie pagina 7) 

 

 

 

 

 

 

 

De waterdruk er nu langzaam opzetten en de kraan 2 minuten door laten lopen, dit 
eerste water kan een bruine kleur hebben.  
Controleer of alle aansluitingen lekvrij zijn.  
 

Zoutbak vullen: 

De luchtzak (indien aanwezig) uit de zoutbak halen en de zoutbak vullen met 15 cm water.  
De zoutbak kunt u nu geheel vullen met zouttabletten. 
Start een handmatige spoeling, zie pagina 9 of 10. 

Als de machine in gebruik is, dient u deze regelmatig bij te vullen met zouttabletten.  
De bak mag tot de rand gevuld worden, het minimum nivo is ca 25 cm.  
Gebruik hiervoor uitsluitend onze zouttabletten om problemen te voorkomen. 

Als u het zout bent vergeten bij te vullen, is dat geen probleem. U ziet dan een laagje wa-
ter op de bodem . Er gaat niets kapot, alleen de machine levert geen zacht water.  
Vul het zout bij en start een handmatige spoeling. Zie pagina 9 of 10. 
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By-pass in– en uitschakelen 
 In bedrijf = zacht water             buiten bedrijf = hard water 

 

 

 

 Type A               Type B: 
  t/m: 2017          vanaf 2016 

 

  
   

A: Uitschakelen    A: Inschakelen     B: Uitschakelen     B:Inschakelen 

 

 

 

Om de ontharder tijdelijk buiten bedrijf te zetten, draait u de beide rode kranen een kwart 

slag (evt. m.b.v. zwarte inbussleutel) in de positie zoals op de foto te zien is. U heeft dan 

hard water en kunt daarmee de centrale verwarming vullen,  een zwembad of vijver 

(gedeeltelijk) vullen of uitgebreid de tuin sproeien. Vergeet daarna niet de kranen weer in 

de lengterichting terug te draaien.   

Let op: de kranen gaan vrij stroef als ze langere tijd niet gebruikt zijn.       

          Resthardheid  
De ontharder is standaard ingesteld op  een inkomende waterhardheid van 10° dH, 

met een door de fabrikant aanbevolen resthardheid van ca 3° dH. 

Door het verdraaien van de zeskantnippel kunt u zelf 

de resthardheid corrigeren naar de resthardheid van 3° dH.  

(Nippel is voorzien van tegengestelde draad!) 

Harder/zachter water instellen 

Nippel uit draaien, naar rechts = harder water 

Nippel in draaien, naar links =  zachter water 
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Het display uitlezen 

Serie SHE  

 

 

 

 

Let op:  

Alle waarden zijn al goed ingesteld, u hoeft alleen de tijd nog maar gelijk te zetten.  

Alleen indien de hardheid hoger is dan 10 of lager dan 8, dan de hardheid  

instellen, zie de volgende pagina. 

 

Het display laat de volgende gegevens zien: 

Na het ontgrendelen (zie pagina 9) kunt u met de pijltjes door de verschillende  
meldingen heen stappen. 

- Datum en tijd 

- Total liters = ingestelde capaciteit  

- Remain Liters = resterend aantal liters tot de volgende spoeling 

- People = ingesteld aantal personen 

- Reserve = aantal personen x 50 liter 

- Estdays to next regen = volgende spoeling verwacht over .. dagen 

- Last Regen = laatste spoeling is geweest op 

- Total Regens = totaal aantal spoelingen 

- Total Liters = totaal waterverbruik 

- Over run Total = overschrijding ingestelde capaciteit 

- Current LPM = huidige waterafname in liters per minuut (flow) 

- Peak LPM = hoogste afnamepiek sinds laatste spoeling 

- Day override, ingesteld maximum aantal dagen na de vorige spoeling  

- Delayed Regen Off = (handmatige) spoeling voor komende nacht niet geactiveerd 

- Regen time = spoeltijdstip 

- Refill time = hervultijd van de zoutbak 

- Valve Mode Softener UF = waterontharder type: Up-flow  

 

High 

Efficiency 
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Instellen controller SHE:  

 Ontgrendelen/ openen menu: ingedrukt houden tot u een piep hoort.    
 Kort indrukken: volgende stap  
 Extra spoeling / verlaat menu 

 Hoog / laag toetsen om de waarde te wijzigen 

Melding: PRESS SETTINGS 3 S TO UNLOCK , eerst ontgrendelen door     
ingedrukt te houden. Later wordt deze vergrendeling weer actief. 

Instellen: 

- Open menu        3 seconden, zwart geblokte waarde kunt u met pijltjes wijzigen.  

De volgende stap door kort op       te drukken. 

- uren  - minuten  - jaar  - maand  - dag  

- SET HARDNESS: hardheid van inkomend water in ° dH 

- aantal personen   

- salt setting, High Eff: niet wijzigen! 

- day override, standaard 7 

- water source: municipal = leidingwater (geen eigen bron) 

- regeneratie tijd 02.00 = 2 uur ‘s nachts 

 

Extra spoeling SHE: 
- eerst ontgrendelen 

- directe spoeling: Spoeling toets vasthouden tot motor start Immediatly. Er wordt nu 

een complete spoeling uitgevoerd. 

- éénmalige extra spoeling komende nacht: Spoeling toets kort (Delayed Regen ON). 

Waarom is deze waterontharder SHE zo zuinig? 

Variabele zoutaanmaak: 

Deze machine maakt gebruik van een variabele zoutaanmaak: deze wordt berekend 

aan de hand van het verbruik en het aantal ingestelde personen. Afhankelijk van het 

spoelmoment zal er indien nodig extra pekel worden aangemaakt. 

Extra besparing op spoelwater: 

Er wordt zeer zuinig omgegaan met spoelwater: slechts 1 keer in de 5 spoelingen 

wordt er een backwash uitgevoerd. (= Opspoelen van de kunsthars). 

Extra hygiëne:  

Als er meerdere dagen geen water is afgenomen wordt er een spoeling uitgevoerd.  

Dit is standaard op 7 dagen ingesteld, day override. 
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Het display uitlezen (S-500). 

 

 

 

Instellen controller: 
   

Ontgrendelen: ingedrukt houden tot u een piep hoort.    

  Kort indrukken: open/sluit menu. 

 

  Set toets: enter / bevestig / 3 sec = extra spoeling 

Hoog / laag toetsen om de waarde te wijzigen 

Instellen datum en tijd: 

Eerst ontgrendelen (zie boven). 

Datum instellen, met       Set toets telkens doorstappen, tot alle waarden 

zijn ingesteld. 

             Stel nu de tijd in. 

Om terug te keren naar hoofdscherm. 

Tegelijk ingedrukt houden en u ziet het totaal waterverbruik sinds de plaatsing 

(Total).  

(06/07) 6 dagen geleden is er gespoeld en als er over 7 dagen niet voldoende liters 

zijn verbruikt, zal er een spoeling gedaan worden.  

USED is aantal verbruikte liters sinds laatste spoeling.  

MR 01.90/02.00 = m3 resterend, dus nog 1,9 m3 kuub zacht water van de ingestelde 

2,0 m3 beschikbaar tot aan de volgende spoeling. 

 

Extra spoeling: 
- eerst ontgrendelen 

- directe spoeling:       Set toets ca 3 sec en dan        kort indrukken  

-         kies Immediatly. en dan        kort indrukken  

Er wordt nu een complete spoeling uitgevoerd. 

- éénmalige extra spoeling komende nacht: kies Delayed 
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Overzicht instellingen controller: 

Display instellingen:      

      

Taal  ENGLISH    

Regio  METRIC us   

Regen Mode  MIX REGEN timer Mtr imm mtr delay 

Datum  JAAR MAAND DAG  

Tijd  UUR MINUUT   

Spoeltijdstip  02.00 uur     

R.Dagen max  7-10 dagen 0-99   

R. Cap m3 / T  m3 /T afhankelijk van harsinhoud 

Back Wash  minuten  afhankelijk van harsinhoud 

Brine zuigen  minuten  afhankelijk van harsinhoud 

Rinse naspoelen  minuten  afhankelijk van harsinhoud 

Refill zoutbak  minuten  afhankelijk van harsinhoud 

Load Default  NIET GEBRUIKEN    

      

VETGEDRUKT is voorkeursinstelling     

mix= volume en tijd, timer = alleen tijd, mtr imm = alleen volume directe spoeling,   

mtr delay = alleen volume, spoeling op ingesteld tijdstip    

Aanpassen ingestelde capaciteit: S500 modellen) 

Meet de hardheid van het inkomende water en kijk in de tabel bij het juiste model  

welke waarde u moet instellen.  

Voorbeeld: 500 bij 15° dH (inkomende hardheid) - 3° (resthardheid) = 12  

display instellen op: REGEN. CAPACITY  00.83 M³ / T 
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Model - -> 500 

hardheid - resthardheid  In te stellen REGEN. CAPACITY 

5 2,00 

6 1,67 

7 1,43 

8 1,25 

9 1,11 

10 1,00 

11 0,91 

12 0,83 

13 0,77 

14 0,71 

15 0,67 

16 0,63 

17 0,59 

18 0,56 

19 0,53 

20 0,50 



 

 

Tips: 
 

- Vakantie: als u terugkomt van vakantie, is het verstandig alle kranen goed door te laten 
lopen (dit kan even bruin water zijn). Na langere stilstand kunt u een extra spoeling laten 
draaien (pagina 9 / 10) of laat een servicebeurt uitvoeren. 

- Reinigingsmiddelen: begin gerust met ruim de helft minder aan waspoeder, vaatwas-
tablet, shampoo enz. Gebruik voor de vaatwasser producten met glasprotect.  Zout heeft 
geen functie meer in de vaatwasser, het lampje gaat wel branden als het zout op is. 

- Vul uw centrale verwarmingsinstallatie bij voorkeur met hard water, dan vervalt de garan-
tie op uw CV-ketel niet. By-pass dicht draaien, zie pagina 7. 

-Smaak: over smaak valt niet te twisten, de één vindt lekker wat een ander niet lekker 
vindt. Dit geldt dus ook voor zacht water.  Voor een andere smaak water adviseren wij een 
waterzuiveraar in het keukenkastje, een beetje resthardheid instellen of een aparte leiding 
met hard water. 

- Als u het zout bent vergeten bij te vullen, is dat geen probleem.  
Er gaat niets kapot, alleen de machine levert geen zacht water.  
Vul het zout bij en start een handmatige spoeling. 

- Stroomuitval van meerdere dagen is geen probleem, alles blijft in het geheugen, alleen 
de machine spoelt niet. Als de stroom er langer vanaf is geweest, dan de datum en tijd 
opnieuw instellen. 

- Verhuizen: elke waterontharder is door ons afkoppelbaar en verhuisbaar. 

- Stroomverbruik: ca 0,5 Watt per uur, ca € 2,- op jaarbasis. 

- De chloordosering in zwembad of jacuzzi blijft stabieler als de hardheid ca 4°dH is.  
  Vul dus half met hard water of laat een standaardresthardheid instellen. 

- Ook vijvers en aquaria behouden graag een beetje kalk. Ververs max. 50% tegelijk. 

- Zacht water bevat ook nog andere mineralen dan kalk en zal wat vlekjes achterlaten bij 
het opdrogen op kranen, spiegel, auto ed. Dit is dus geen kalk. 
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