
Aansluitinstructie

Beste installateur,

We bedanken je voor de keuze van de Wellness Water 
Solution™ voor deze woning. In deze verpakking vind  
je alle nodige onderdelen om de installatie van dit  
toestel volgens de regels van de kunst uit te voeren.

Voor een goede werking van dit toestel, moet aan de volgende voorwaarden 

voldaan zijn:

• Aansluiting op het drinkwaternet

• Aansluiting op koud water: 5°C - 35°C

• Optimale werkingsdruk: 2,2 - 4 bar : drukregelaar verplicht indien > 5 bar
• Electriciteitsvoorziening : 230V50Hz
• Plaatsing op een vaste, vlakke ondergrond in vorstvrije ruimte
• Niet in direct zonlicht en bij een hittebron plaatsen 

INSTALLATIE

STAP 1 (Illustratie 2 en 3)

Monteer de by-pass op de Wellness Water Solution™.  Gebruik hiervoor 

de meegeleverde by-pass-montagekit. 

a) Voorzie de O-ringen van het meegeleverde silicone-vet.

b) Plaats de O-ringen over de uitstulpende delen achteraan het toestel.

c) Druk de by-pass op de O-ringen.

d) Bevestig de by-pass met de 4 bouten en moeren.

e) Schroef de zwarte afvoerellebook op de middelste schroefdraad.

Voorzie deze van teflon afdichtingstape.

f) Schroef de koperen nippels op de bypass. Gebruik daarvoor de zwarte

moeren en dichtingen.

STAP 2 (Illustratie 1 - onderdeel ) (illustratie 4  

Plaats de voorfilter.

a) Schroef de drukbegrenzer op de filter in stappen van 90°. Gebruik de 4 bouten

en moeren. Let op de stroomrichting van het water, volg hiervoor de richting

van de pijl.

b)

c)

Bevestig de koperen nippels op de filter.

Monteer de filter in het leidingwerk. Let daarbij op: de filter mag niet recht-

streeks op de ™ geplaatst worden. Plaats deze ook

niet ondersteboven.

STAP 3 (Illustratie 1 - onderdeel )

Verbind de filter met de ™. Gebruik de meegeleverde 

flexibels en voorzie ze van de meegeleverde dichting.

STAP 4 

a)

 

 

STAP 5 

STAP  (Illustratie 1 - onderdeel )

Voorzie een stopcontact binnen een straal van 1 meter tot de 

™.

STAP 8

Registreer het toestel op www.mywatergenius.eu

De volledige montage is voltooid. Voor de indienst-

stelling van deze ™ moet het  

toestel enkel nog geregistreerd worden. Dat doe je  

op www.mywatergenius.eu, met de code die je 

hiernaast terugvindt. Na registratie wordt snel een 

afspraak gemaakt, waarna onze Watergenius Service 

Engineer het toestel komt opstarten om je te 

voorzien van Wellness Water™

ILLUSTRATIE 1   PLAATSING VAN DE WELLNESS WATER SOLUTION™

ILLUSTRATIE 2   MONTAGE VAN DE BY-PASS

ILLUSTRATIE 3   WERKING VAN DE BY-PASS ILLUSTRATIE 4   MONTAGE VAN DE VOORFILTER
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1) Hoofdwaterkraan
2) Watermeter
3) Manometer ( optioneel )
4) Voorfilter 
5) Flexibele aansluitslang
6) Stopcontact
7) Afvoer en overloop spoelwater
8) Wellness Water Solution
9) Afvoer met zichtbare opening
10) Testkraan (optioneel )


