
NEEM ONDERSTAANDE ZAKEN BIJ DE HAND

1. De gegevens van jouw wifinetwerk: 

• netwerknaam

• paswoord 

2. De inloggegevens van jouw EcoWater Systems account.

INSTALLEER DE APP 

Ga naar Play of Apple Store en installeer de app “EcoWater Systems Wi-Fi manager” op 
jouw smartphone of tablet.

VERBIND JOUW WATERVERZACHTER MET DE APP

Zet de waterverzachter in de juiste positie om te koppelen. 

1. Ga naar het hoofdmenu door op de centrale knop naast het scherm te drukken.

2. Druk op het pijltje naar onder tot je bij “geavanceerde instellingen” komt. Druk op de 

centrale knop om te bevestigen.

3. Druk op het pijltje naar onder tot je bij “setup draadloze verbinding komt”. Druk op de 

centrale knop om te bevestigen.

4. Druk op het pijltje naar onder tot je bij “browser” komt. Druk op de centrale knop om te 

bevestigen.

5. Je zal zien dat het toestel nu verbinding zoekt.

STEL JOUW PROFIEL IN

1. Open de app op je smartphone of tablet.

2. Log in via je gebruikersnaam en wachtwoord.*

3. Klik op “voeg een systeem toe”.

4. Selecteer het wifisignaal van jouw waterverzachter en druk op “volgende”.**

PROCEDURE
EVOLUTION WATERVERZACHTER 
VERBINDEN MET JOUW WIFI NETWERK

STAP 1

 STAP 2

STAP 3

STAP 4

Jouw account is reeds gecreëerd door EcoWater Systems. Deze gegevens kan je te allen tijde zelf wijzigen.
Dit begint steeds met “H2O…”.

*
** 

https://apps.apple.com/be/app/ecowater-systems-wi-fi-manager/id1001681721?l=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecowater.smartdevicemanager&hl=nl&gl=US


5. Selecteer het netwerk waarmee je de waterverzachter wenst te koppelen en voer de   

code van dat netwerk in. Daarna druk je op “volgende”.

6. Op het display van de waterverzachter verschijnt nu een sleutelcode. Deze voer je in  

op de app. Hierna druk je op “volgende”.

7. Algemene systeeminstellingen: Hier geef je de basisinstellingen van jouw toestel in 

Neem een kijkje in het kader hieronder. 

ALGEMENE SYSTEEMINSTELLINGEN

Bijnaam systeem Hier kan je jouw toestel een naam geven.

Systeemeenheden Deze zet je op “Metrische eenheden”.

Eenheden waterhardheid Deze zet je op “Grains per gallon”.

Waterhardheid Hier geef je de binnenkomende waterhardheid in. Deze vindt je 
terug op de fiche bij jouw toestel.

Ijzerniveau Deze zet je standaard op 0.2

Zouttype Zet dit op “NaCl”.

Datumformaat Selecteer “DD/MM/JJ.

Tijdsindeling Hier selecteer je “24u”.

Regeneratietijd Deze staat standaard op 2u ’s nachts. Dit kan naar keuze 
gewijzigd worden.

8. Klantmeldingen instellen: Hier kan je de meldingen instellen die je van het toestel wenst 
te ontvangen. 

• Vul de contactgegevens in waarop je de meldingen wenst te ontvangen.
• Zet de meldingen die je wenst te ontvangen “aan”.
• Geef aan of je de meldingen wenst te ontvangen via sms of e-mail.
• Wanneer alles correct is ingegeven klikt je op volgende. 

9. Als je alle stappen juist hebt overlopen dan is jouw toestel is nu gekoppeld! Is het niet 
gelukt? Ga na of je alle stappen hebt overlopen, of contacteer ons.

0800 99 599
N° D’ASSISTANCE GRATUIT

www.ecowater.be


