
OIM MANUAL
operation • installation • maintenance

מערכת שימוש חוזר במים אפורים

מדריך תפעול, התקנה וטיפול

ISRAEL



23

CONTENTS:

CONTENTS: Page 03

OPERATION:   
Selection & Operation Page 04
Requirements Page 05

INSTALLATION:
Parts List: Grey Flow Model 00 Page 06 - 07

Important Do’s and Don’ts Page 08 - 10

Step One: Installing The Grey Flow dual Interceptor unit & reflux valve Page 12 - 15
Step Two: Installing The Grey Flow Pumping unit Page 16 - 19
Step Three: Installing The Grey Flow Electrical Components Page 20 - 23
Step Four: Installing The Grey Flow Watering System Page 24 - 26

TROUBLE SHOOTING GUIDE: Page 28 - 29

MAINTENANCE: Page 30

WARRANTY: Page 31

TERMS OF WARRANTY: Page 32 - 34

DISCLAIMER: Page 35

CONTENTS :



3 3

CONTENTS:

CONTENTS: Page 03

OPERATION:   
Selection & Operation Page 04
Requirements Page 05

INSTALLATION:
Parts List: Grey Flow Model 00 Page 06 - 07

Important Do’s and Don’ts Page 08 - 10

Step One: Installing The Grey Flow dual Interceptor unit & reflux valve Page 12 - 15
Step Two: Installing The Grey Flow Pumping unit Page 16 - 19
Step Three: Installing The Grey Flow Electrical Components Page 20 - 23
Step Four: Installing The Grey Flow Watering System Page 24 - 26

TROUBLE SHOOTING GUIDE: Page 28 - 29

MAINTENANCE: Page 30

WARRANTY: Page 31

TERMS OF WARRANTY: Page 32 - 34

DISCLAIMER: Page 35

CONTENTS : תוכן העניינים:

תפעול
4 בחירה	ותפעול	
5 דרישות	

 

התקנה
7-8 רשימת	חלקים:	GREY FLOW	דגם	00 

9-11 כללי	עשה	ואל	תעשה	חשובים		

12-15  Grey Flow	מערכת	של	קולטנים	יחידת	התקנת	1:	שלב
16-19  Grey Flow	מערכת	של	שאיבה	יחידת	התקנת	2:	שלב
20-24  Grey Flow	מערכת	של	החשמליים	הרכיבים	התקנת	3:	שלב
25-27   Grey Flow	מערכת	של	ההשקיה	מערכת	התקנת	4:	שלב

28-30 מדריך	איתור	תקלות  

31-32 טיפולים	מומלצים 

32 כתב	אחריות 

33-35 תנאי	אחריות 

תוכן העניינים



44

Congratulations on purchasing the Grey Flow 00 Greywater diversion and reuse system.
The Grey Flow 00 is favored by many local councils and health agencies around Australia due to 
the fact that it does not have a holding tank and is regarded as a more hygienic and a safer way 
to divert Greywater into gardens. The underground pit, is a housing for the pump (plumbed in an 
centrifugal configuration) and no grey water is held in it at anytime.

The Grey Flow 00 was specially developed to avoid potential health risks associated with 
conventional grey water tanks and storages.

The advantages offered by a straight pumped diversion are as follows:

• Cleaner and healthier environment
• Lower Maintenance (No tank to wash every 6 months)
• No septic water held within the property
• No foul odours
• No mosquito breeding environment
• Instant diversion to sewer Via:
 a. Electrical switch (could be located in laundry)
  (remote control devices are also available)
 b. Rain Switch
 c. Soil Moisture switch
 

The Grey Flow 00 can also be used in conjunction with a soil moisture sensor switch to avoid 
unhealthy runoff and trigger an automatic shut down of the system when the soil is saturated. 

The Grey Flow 00 can be used in conjunction with a Tee type 3 way valve and flow based valve 
indexer to achieve water distribution over a number of stations (up to 6).

The Standard Grey Flow Dripline (100 m) can be substituted with the Grey Flow Kisss product 
(200 m) at extra cost for sub-surface lawn applications.

The Grey Flow 00 system has Watermark certification, is approved for use in all states, and 
attracts government grey water rebates wherever available.

SELECTION & OPERATION:

OPERATION:
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OPERATION:

• Maximum sewer pipe depth of 600 mm (if grey water pipe lower than 600 mm below ground  
 see Grey Flow PS model)

• The dripline should be kept below mulch or soil (check for local State, Municipal & Council  
 laws and regulations)

• 240 volts power supply should be available

• PVC plumbing parts to be installed by a license plumber

• Minimum garden area required applies (REF TABLE 1.0)

REQUIREMENTS:

TABLE 1.0 :

N° OF 
BEDROOMS 
IN HOUSE

QTY OF GREY 
WATER REUSED IN 

MINIMUM AREA TO 
IRRIGATE IN SQUARE 
METERS. 

RECOMMENDED 
DRIPLINE 
SPACING IN 

L / Day L / Annum WA OTHER m m

2 279 101,835 30 60 0.20 0.4

3 372 135,780 40 80 0.25 0.5

4 465 169,725 50 100 0.30 0.6

5 558 213,670 60 125 0.4 0.8

 .Grey Flow 00	אפורים	למים	ומיחזור	להשבה	מערכת	רכישת	על	ברכותינו
מערכת	Grey Flow 00	היא	המועדפת	והמובילה	בתחום	מכיוון	שהיא	אינה	כוללת	מיכל	
אגירה,	ועל	כן	נחשבת	לדרך	היגיינית	ובטוחה	יותר	להשבת		מים	אפורים	לגינות.	יחידת	
המגן	התת-קרקעי	משמש	להגנת	המשאבה	ובשום	עת	אינו	משמש	להכלת	מים	אפורים.	

מערכת	Grey Flow 00	פותחה	במיוחד	כדי	להימנע	מהסכנות	הבריאותיות	הפוטנציאליות	
שמיוחסות	למכלי	ולמאגרי	מים	אפורים	מקובלים.	

יתרונות:	
סביבה	נקייה	ובריאה	יותר. 	•

אחזקה	פשוטה	יותר	)אין	צורך	בשטיפת	מיכל	כל	6	חודשים(.	 	•
אין	אגירה	של	מים	מזוהמים	במתחם. 	•

אין	ריחות	רעים. 	•
לא	נוצרת	סביבה	להתרבות	יתושים. 	•

אפשרות	השקיה	לאזורים	)עד	6	אזורי	השקיה(. 	•
אפשרות	ליחידת	שטיפה	אוטומטית. 	•

ניתוב	ישיר	לביוב	דרך:	 	•
מתג	חשמלי,	ניתן	לקבוע	על	הקיר. 	.1

)ניתן	להזמין	גם	התקני	שליטה	מרחוק(. 	
מתג	גשם. 	.2

מתג	לחות	קרקע. 	.3

במערכת	Grey Flow 00	ניתן	לשלב	מד	לחות	קרקע,	כדי	להימנע	מהשקיה	עודפת,	
שמפעיל	מנגנון	כיבוי	אוטומטי	של	המערכת,	כאשר	הקרקע	רוויה.	

בחירה ותפעול:

תפעול
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Congratulations on purchasing the Grey Flow 00 Greywater diversion and reuse system.
The Grey Flow 00 is favored by many local councils and health agencies around Australia due to 
the fact that it does not have a holding tank and is regarded as a more hygienic and a safer way 
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• No foul odours
• No mosquito breeding environment
• Instant diversion to sewer Via:
 a. Electrical switch (could be located in laundry)
  (remote control devices are also available)
 b. Rain Switch
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The Grey Flow 00 can also be used in conjunction with a soil moisture sensor switch to avoid 
unhealthy runoff and trigger an automatic shut down of the system when the soil is saturated. 

The Grey Flow 00 can be used in conjunction with a Tee type 3 way valve and flow based valve 
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OPERATION:

• Maximum sewer pipe depth of 600 mm (if grey water pipe lower than 600 mm below ground  
 see Grey Flow PS model)

• The dripline should be kept below mulch or soil (check for local State, Municipal & Council  
 laws and regulations)

• 240 volts power supply should be available

• PVC plumbing parts to be installed by a license plumber

• Minimum garden area required applies (REF TABLE 1.0)

REQUIREMENTS:

TABLE 1.0 :

N° OF 
BEDROOMS 
IN HOUSE

QTY OF GREY 
WATER REUSED IN 

MINIMUM AREA TO 
IRRIGATE IN SQUARE 
METERS. 

RECOMMENDED 
DRIPLINE 
SPACING IN 

L / Day L / Annum WA OTHER m m

2 279 101,835 30 60 0.20 0.4

3 372 135,780 40 80 0.25 0.5

4 465 169,725 50 100 0.30 0.6

5 558 213,670 60 125 0.4 0.8

דרישות:

צינור	ביוב	בעומק	מקסימלי	של	65	ס"מ	)אם	צינור	המים	האפורים	עמוק	מ-65	ס"מ	 	•
.)Grey Flow PS	בדגם	להשתמש	יש	הקרקע,	לפני	מתחת

צינור	הטפטוף	צריך	להימצא	מתחת	למצע	אורגני,	חיפוי	קרקע,	שבבי	עץ,	טוף	או	אדמה. 	•

מקור	מתח	220	וולט. 	•

התקנת	צנרת	PVC	על	ידי	שרברב	מורשה. 	•

יש	להתייחס	לדרישות	שטח	גינה	מינימלי	)לפי	טבלה	1.0(. 	•

טבלה 1.0:

תפעול

מספר	
חדרי	שינה	

בבית

כמות	המים	האפורים	
הממוחזרים	ב:

שטח	מקסימלי	
להשקייה	במ"ר

מרווח	בין	צינורות	
הטפטוף

אדמה	ליטר/שנהליטר/יום
קלה

אדמה	
כבדה

מטרמטר

2279101,83530600.200.4

3372135,78040800.250.5

4465169,725501000.300.6

5558213,670601250.400.8

*	להשקיה	של	מדשאות	יש	צורך	במרווח	של	0.30	ס"מ	בין	השלוחות	)מקסימום(.
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INSTALLATION:

PARTS LIST: GREY FLOW MODEL 00
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INSTALLATION:

PARTS LIST: GREY FLOW MODEL 00

התקנה: רשימת חלקים

רשימת חלקים: Grey Flow דגם 00

x 1	יחידת	קולטנים	בתוספת	צינור	חיבור	
גמיש	באורך	1	מ'.	

x 2	מכסים	מוברגים.

x 2	מסננים	להחלפה	)להחלפה	מיידית	
בזמן	ניקוי(.

x 1	שלט	אזהרת	מים	אפורים.	

x 1	יחידת	שאיבה	מאובזרת.

אביזרי	חיבור	ושילוט

x 1	בקר	חשמלי	עם	מסגרת	תלייה	על	
הקיר.	

שלט אזהרה למים אפורים.
צריך להיראות בכל זמן

 Grey Flow	ערכת	בקר
להתקנה	על	קיר
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7

INSTALLATION:

PARTS LIST: GREY FLOW MODEL 0000 דגם Grey Flow :רשימת חלקים

התקנה: רשימת חלקים

x 1	ערכה	מאובזרת,	כולל:	
משאבה,	חיישן,	שסתומי	בדיקה	

כפולים	ומחברים	משתלבים	לגישה	
ואחזקה	פשוטה	וקלה.

x 1	יחידת	הגבהה	28	ס"מ.	

x 1	מכסה	פלסטיק	מחוזק.

x 1	גליל	צינור	טפטוף	סגול	של	
Grey Flow	)בלעדי	למערכת	זו(.
צינור	טפטוף	ייעודי	למים	אפורים	
פותח	במיוחד	להטמנה	באדמה.

כבל	משאבה	באורך	6	מ'

מתג	חיישן	עם	
כבל	באורך	5	מ'
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INSTALLATION:

IMPORTANT DO’S AND DON’TS:
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INSTALLATION:

PARTS LIST: GREY FLOW MODEL 00
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INSTALLATION:

IMPORTANT DO’S AND DON’TS:

אין	להוסיף	יותר	משלוש	יחידות	
הגבהה	על	יחידת	מגן	המשאבה	

)עדיף	לא	יותר	מ-2(.

שטוף	ביסודיות	את	יחידת	הקולטנים	ואת	הצינור	הגמיש	
לפני	חיבור	הצינור	לפתח	היניקה	ביחידת	המגן.

כללי עשה ואל תעשה חשובים: 

התקנה: כללי עשה ואל תעשה חשובים

אין	לשנות	את	הצבת	המשאבה.

 אין	לשנות	את	הצבת	שסתום	הבדיקה	הכפול	
)הצבה	אנכית(.
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INSTALLATION:

IMPORTANT DO’S AND DON’TS:

התקנה: כללי עשה ואל תעשה חשובים

כללי עשה ואל תעשה חשובים: 

כדי	להימנע	ככל	הניתן	מגלישת	מים	אפורים	לביוב,	השתמש	בכל	
100	המטרים	של	צינור	הטפטוף	שמסופקים	עם	כל	תחנה.	)ניתן	

 .)Frey Flow Rotor	-	בנפרד	תחנות	בורר	לרכוש

אין	לפרוס	את	צינור	הטפטוף	במרחק	של	יותר	מ-7 
מ'	מתחילת	צינור	ההזנה	)קו	מוביל(.

יש	להשתמש	בצינור	הזנה	בקוטר	של	25	מ"מ	לפחות.	

השתמש	בשסתום	תלת-כיווני	או	בורר	תחנות	כדי	
לפצל	את	ההשקיה	ליותר	מתחנה	אחת.	כך	ניתן	

לוודא	שהמשאבה	לעולם	לא	תפעל	נגד	צינור	סגור.

אורך	פריסה	מרבי	של	צינור	הטפטוף	לא	יעלה	על	7	מ'

אין	להתחבר	אל	מערכת	קיימת	או	אל	צינורות	טפטוף	חלופיים.	
גודל	המשאבה	והפילטרים	המסופקים	מותאם	לקצב	הזרימה	
ולגודל	הטפטפות	בעת	שימוש	בכל	100	המטרים	של	צינור	

הטפטוף	המסופק.	

����������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������

���������������������������������������
������������������������������
���������������������������� �

� ���������������
�����������������������

10

INSTALLATION:

IMPORTANT DO’S AND DON’TS:
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INSTALLATION:

IMPORTANT DO’S AND DON’TS:
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INSTALLATION:

IMPORTANT DO’S AND DON’TS:

התקנה: כללי עשה ואל תעשה חשובים

כללי עשה ואל תעשה חשובים: 

בשום אופן אין	להשאיר	את	יחידת	הקולטנים	ללא	
מסנן.	המערכת	מגיעה	עם	שני	מסננים	נוספים	

להחלפה	מיידית	בעת	ניקוי.	

יש	לדחוף	את	המסנן	עד	לתחתית	יחידת	
הקולטנים.	המסנן	צריך	להיות	מוצב	בצורה	אנכית.
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INSTALLATION: STEP ONE:

INSTALLING THE DUAL INTERCEPTOR 
UNIT & REFLUX VALVE:

התקנה: שלב ראשון

 :Grey Flow התקנת יחידת הקולטנים של מערכת

]PVC[	קולטנים	התקנת
)PVC-מ	העשויים	החיבורים	כל	את	להדביק	יש(

 חיבור	צינור	
מים	אפורים

מסננים	ראשיים	עם	ידית	שירות

צינור	יניקה	גמיש

שלב	1/1
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INSTALLATION: STEP ONE:

INSTALLING THE DUAL INTERCEPTOR 
UNIT & REFLUX VALVE:
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INSTALLATION: STEP ONE:

INSTALLING THE DUAL INTERCEPTOR 
UNIT & REFLUX VALVE:
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INSTALLATION: STEP ONE:

INSTALLING THE DUAL INTERCEPTOR 
UNIT & REFLUX VALVE:

הגדלת	הגובה	מעל	פני	הקרקע
)PVC-מ	העשויים	המחברים	כל	את	להדביק	יש(

 :Grey Flow התקנת יחידת קולטנים של מערכת

הוצא	את	הצינור	מעל	לפני	הקרקע	על	ידי	לחיצה	על	המכסים

 חיבור	צינור	
מים	אפורים

צינור	יניקה	גמיש

התקנה: שלב ראשון

שלב	1/2
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INSTALLATION: STEP ONE:

INSTALLING THE DUAL INTERCEPTOR 
UNIT & REFLUX VALVE:
 :Grey Flow התקנת יחידת קולטנים של מערכת

התקנה: שלב ראשון

התקנת	שסתום	מונע	זרימה	חוזרת
)PVC-מ	העשויים	המחברים	כל	את	להדביק	יש(

שסתום	מונע	זרימה	חוזרת	

זרימה	עודפת	לביוב

שלב	1/3
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INSTALLATION: STEP ONE:

INSTALLING THE DUAL INTERCEPTOR 
UNIT & REFLUX VALVE:
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INSTALLATION: STEP ONE:

INSTALLING THE DUAL INTERCEPTOR 
UNIT & REFLUX VALVE:
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INSTALLATION: STEP ONE:

INSTALLING THE DUAL INTERCEPTOR 
UNIT & REFLUX VALVE:

התקנה: שלב ראשון

 :Grey Flow התקנת יחידת קולטנים של מערכת

Grey Flow )PVC(	צנרת	התקנת
)הביצוע	על	ידי	שרברב	מוסמך	בלבד(

גישה	למסנןגישה	למסנן

שסתום	מונע	זרימה	חוזרת
 צנרת	

Grey Flow

חיבור	צינור	זרימה	עודפת	לביוב
מים	אפורים

צינור	יניקה	גמיש

שלב	1 
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INSTALLATION: STEP TWO:

INSTALLING THE GREY FLOW 
PUMPING UNIT:

התקנה: שלב שני

 :Grey Flow התקנת יחידת שאיבה של מערכת

מיקום	מגן	המשאבה
מחברי	היציאה	של	המשאבה	חייבים	להימצא	10	ס"מ	לפחות	

מעל	למחברי	היניקה	של	המגן.

Grey Flow	ׁ)PVC(	צנרת

 10	ס"מ	
לפחות

מחבר	יציאה	במגוף	"1
מחבר	יציאה	"2	בתחתית	המסנן,	בשילוב	2 
יציאות	יניקה	של	"1	בתחתית	מגן	המשאבה.

שלב	2/1 
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INSTALLATION: STEP TWO:

INSTALLING THE GREY FLOW 
PUMPING UNIT:
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INSTALLATION: STEP TWO:

INSTALLING THE GREY FLOW 
PUMPING UNIT:
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INSTALLATION: STEP TWO:

INSTALLING THE GREY FLOW 
PUMPING UNIT:

התקנה: שלב שני 

חיתוך	הצינור	הגמיש	ושטיפתו

שטוף	את	הצינור	)PVC(	באמצעות	
צינור	גינה.	

 :Grey Flow התקנת יחידת שאיבה של מערכת

חתוך	את	הצינור	הגמיש	באופן	שיהיה	ניתן	לחבר	את	שני	הצינורות	אל	מחברי	
היניקה	של	המגן	)ייתכן	שתצטרך	להשתמש	בצינור	נוסף(.	

שלב	2/2 
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INSTALLATION: STEP TWO:

INSTALLING THE GREY FLOW 
PUMPING UNIT:

התקנה: שלב שני

 :Grey Flow התקנת יחידת שאיבה של מערכת

חיבור	הצינור	הגמיש	למחבר	היניקה	"1 
של	מגן	המשאבה	ובדיקת	אטימות

זכור	להחזיר	את	המסנן	למקומו

השתמש	בצינור	הגינה	לבדיקה	כדי	לוודא	
שאין	דליפות

חבר	את	שני	קצות	הצינור	הגמיש	אל	מחברי	היניקה	"1	של	מגן	המשאבה	והדק	בידך	
את	טבעות	הידוק	הצינור.	אפשרי	שימוש	בחבק	)לא	כלול(.	

��������שלב	2/3  ���������������������������������
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INSTALLATION: STEP TWO:

INSTALLING THE GREY FLOW 
PUMPING UNIT:



19

���������������������������������������������������������

�����������������������������������������
����������������

����������������������������

���������������������������������������������

�������������������������������

18

INSTALLATION: STEP TWO:

INSTALLING THE GREY FLOW 
PUMPING UNIT:
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INSTALLATION: STEP TWO:

INSTALLING THE GREY FLOW 
PUMPING UNIT:

התקנה: שלב שני

 :Grey Flow התקנת יחידת שאיבה של מערכת

 )PVC(	צינור	מאריך	של	הארכה/חיתוך
לפי	גובה	פני	הקרקע

 חתוך	את	צינור	ה-PVC	לפי	גובה	פני	הקרקע
)צינור בקוטר "6(

הברג	את	ההגבהה	לבסיס	בכל	ארבעת	הצדדים	
ואטום	מסביב	באמצעות	סיליקון.

חתוך	את	ההגבהה	אם	יש	צורך	בהתאמת	הגובה.
ייתכן	שתזדקק	ליותר	מהגבהה	אחת.

שלב	2/4



20

�������������������������������������

�����
����

��������������������������������������������������
��������������������������������������

���������������������������������

20

INSTALLATION: STEP THREE:

INSTALLING THE GREY FLOW 
ELECTRICAL COMPONENTS:

התקנה: שלב שלישי

 התקנת הרכיבים החשמליים של מערכת 
 :Grey Flow

 Grey Flow	של	הבקרה	קופסת	קיבוע
לקיר	הבית,	ליד	נקודת	חשמל	חיצונית

חבר	את	לוח	הבקרה	אל	קיר	הבית	באמצעות	
הברגים	שבתוך	הקופסה

 קיר	
הבית

���������������������������������שלב	3/1 
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INSTALLATION: STEP THREE:

INSTALLING THE GREY FLOW 
ELECTRICAL COMPONENTS:
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INSTALLATION: STEP THREE:

INSTALLING THE GREY FLOW 
ELECTRICAL COMPONENTS:
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INSTALLATION: STEP THREE:

INSTALLING THE GREY FLOW 
ELECTRICAL COMPONENTS:

התקנה: שלב שלישי

 התקנת הרכיבים החשמליים של מערכת 
 :Grey Flow

התקנת	הצינור	המוביל	ממגן	המשאבה	
אל	קופסת	הבקרה	שעל	הקיר	)25	מ"מ(

 קיר	
הבית

מוביל	חשמלי	25	מ"מ

שלב	3/2
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INSTALLATION: STEP THREE:

INSTALLING THE GREY FLOW 
ELECTRICAL COMPONENTS:

התקנה: שלב שלישי

 התקנת הרכיבים החשמליים של מערכת 
 :Grey Flow

העברת	חוטי	החשמל	דרך	הצינור	המוביל

 קיר	
הבית

העבר	בצינור	את	כבלי	החיישן	
והמשאבה

כבל	החשמל	
של	המשאבה

מתג	
החיישן

נקודת	חשמל	מוגנת	מים

שלב	3/3
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INSTALLATION: STEP THREE:

INSTALLING THE GREY FLOW 
ELECTRICAL COMPONENTS:
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INSTALLATION: STEP THREE:

INSTALLING THE GREY FLOW 
ELECTRICAL COMPONENTS:
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INSTALLATION: STEP THREE:

INSTALLING THE GREY FLOW 
ELECTRICAL COMPONENTS:

התקנה: שלב שלישי 

 התקנת הרכיבים החשמליים של מערכת 
 :Grey Flow

Grey Flow	מערכת	של	חשמלי	מפרט

חיווט	קופסת	הבקרה	שעל	הקיר

את	החיווט	יש	לבצע	על	פי	
ההדפס	שעל	לוח	המעגלים

נקודת	חשמל	חיצונית

נקודת	חשמל	מוגנת	
מים

מתג	החיישן	
Grey Flow	משאבת

שלב	3/4 
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INSTALLATION: STEP THREE:

INSTALLING THE GREY FLOW 
ELECTRICAL COMPONENTS:
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INSTALLATION: STEP THREE:

INSTALLING THE GREY FLOW 
ELECTRICAL COMPONENTS:

 התקנת הרכיבים החשמליים של מערכת 
 :Grey Flow

מפרט	מיקום	החיישן

התושבת	שמכילה	את	החיישן

ציר	אופקי

זווית	של	20	מעלות

 מתג
חיישן

חשוב: סובב	את	התושבת	
שמכילה	את	החיישן	20	מעלות	

כלפי	מעלה	

יחידת	מגן	תת-קרקעית
ודא	שחיבור	כבלי

החיישן	אטום	למים

התקנה: שלב שלישי

������������������������������������
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INSTALLATION: STEP FOUR:

INSTALLING THE GREY FLOW 
WATERING SYSTEM:
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INSTALLATION: STEP THREE:

INSTALLING THE GREY FLOW 
ELECTRICAL COMPONENTS:
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INSTALLATION: STEP FOUR:

INSTALLING THE GREY FLOW 
WATERING SYSTEM:

התקנה: שלב רביעי

 התקנת מערכת ההשקיה של מערכת 
 :Grey Flow

 חיבור	צינור	אספקת	המים	האפורים	
אל	פתח	הפליטה	של	המשאבה

זווית	חיבור	25	מ"מ

חיבור	25	מ"מ	)לא	כלול(

זווית	חיבור	25	מ"מ	עם	הברגה	
חיצונית

שסתום	בדיקה	כפול

שלב	4/1
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INSTALLATION: STEP FOUR:

INSTALLING THE GREY FLOW 
WATERING SYSTEM:

התקנה: שלב רביעי

 התקנת מערכת ההשקיה של מערכת 
 :Grey Flow

 הנחת	צינור	האספקה	אל	הגינה	
והתקנת	צינור	הטפטוף

פריסת	צינור	הטפטוף	מסביב	לעצים
צינור	טפטוף	סגול	של	

Grey Flow

נקב	חור	באמצעות	כלי	
ניקוב,	והחדר	מחבר	

צינור	טפטוף	

מחבר	25	מ"מ	
)לא	כלול(

צינור	טפטוף	סגול	של	
Grey Flow

שטח	פריסה	מרבי	7	מ'

נקב	חור	באמצעות	כלי	ניקוב,	
והחדר	מחבר	צינור	טפטוף

פריסת	צינור	טפטוף	על	שטח	הגינה
								גבול	שטח	ההשקיה

שלב	4/2
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INSTALLATION: STEP FOUR:

INSTALLING THE GREY FLOW 
WATERING SYSTEM:
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INSTALLATION: STEP FOUR:

INSTALLING THE GREY FLOW 
WATERING SYSTEM:

התקנה: שלב רביעי

 התקנת מערכת ההשקיה של מערכת 
 :Grey Flow

התקנת	השלט	וכיסוי	צינורות	הטפטוף

 פריסת	חיפוי	קרקע	
)שבבי	עץ/	טוף/	מצע	אורגני(

פריסה	תת-קרקעית

שלט	אזהרה	מפני	מים-אפורים.
חייב	תמיד	להיות	גלוי	לעין.

מותקן	10	ס"מ	מתחת	לפני	הקרקע	
עם	יציאות	הטפטוף	מופנות	כלפי	מטה

שלב	4/3 

כיסוי	מצע	אורגני	של	
10	ס"מ	לכל	היותר
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TROUBLE SHOOTING GUIDE

A. Normal Operating Sequence:
 1. Controller LED light is off (no power to the controller)
 2. Controller LED light is on (No water is detected)
 3. Controller LED light is flashing and the pump is on (water has been detected and the system is  
 in operating mode)

B. The controller is connected to power and the LED light is off:
 1. No power at power supply point:
 Action: check power supply

 2. Fuse has blown:
 Action: Replace Fuse  (3.15 amp slow blow fuse available at your local electronic store)

 3. Controller is defective:
 Action: Contact Grey water supplier or AWWS Authorised Service Center.

C. The controller LED light is on, water is running, but the pump is off:
 1. The plugs are still attached to the filters and do not allow the water to reach the sensor switch:
 Action: Unscrew and remove plugs from filter base and reinstall filters in their original location

 2. The filters are clogged:
 Action: Clean filters and reinstall filters in their original location

 3. The sensor is not connected:
 Action: Connect sensor wires

 4. The air vent is closed or clogged:
 Action: Open up air vent tubing to air

 5. The sensor is stuck in the open position (Debris can affect the operation of the sensor:
 Action: Pull out sensor from holding tee, clean sensor and the inside of the tee and reinstall  
 sensor in original position

 6. The sensor is defective:
 Action: Contact Grey water supplier or AWWS Authorised Service Center. 

D. The controller LED light is flashing but the pump is not running:
 1. The pump cables are not connected properly:
 Action: Connect pump wire properly 

מדריך איתור תקלות:

מדריך איתור תקלות

שים לב: יש לנתק את המערכת ממקור אספקת החשמל לפני כל טיפול או בדיקה.

א. רצף פעולה תקין
נורית	הבקרה	כבויה	)מתח	חשמלי	אינו	מגיע	אל	קופסת	הבקרה( 	.1

נורית	הבקרה	פועלת	)אין	זיהוי	מים( 	.2
נורית	הבקרה	מהבהבת	והמשאבה	פועלת	)יש	זיהוי	מים	והמערכת	נמצאת	במצב	 	.3

פעולה(

ב. קופסת הבקרה מחוברת לחשמל ונורית החיווי כבויה
אין	מתח	בנקודת	אספקת	החשמל: 	.1
הפעולה:	בדוק	את	אספקת	החשמל 	

הנתיך	נשרף: 	.2
הפעולה:	החלף	נתיך	)נתיך	שריפה	איטית	3.15	אמפר,	ניתן	להשיג	בכל	חנויות	 	

האלקטרוניקה(.	
קופסת	הבקרה	מקולקלת: 	.3

הפעולה:	פנה	אל	ספק	Grey Flow	או	אל	חברת	השירות.	 	

ג. נורית הבקרה דולקת, המים זורמים, אבל המשאבה כבויה:
האטמים	עדיין	מחוברים	אל	המסננים	ואינם	מאפשרים	למים	להגיע	למתג	החיישן:	 	.1

הפעולה:	הברג	החוצה	והסר	את	האטמים	מבסיס	המסנן	ואחר	כך	החזר	את	 	
המסננים	למקומם	המקורי.	

המסננים	סתומים: 	.2
הפעולה:	נקה	את	המסננים	והחזר	אותם	למקומם	המקורי.		 	

פתח	האוורור	סגור	או	סתום	)צינורית	לבנה	בצד	יחידת	המגן(: 	.3
הפעולה:	פתח	את	פתח	האוורור	כדי	לאפשר	כניסת	אוויר. 	

החיישן	תקוע	במצב	פתוח	)שברים	ולכלוך	עלולים	להשפיע	על	פעולת	החיישן(:	 	.4
הפעולה:	שלוף	את	החיישן	מהתושבת,	נקה	את	החיישן	ואת	פנים	התושבת	והחזר	 	

את	החיישן	למיקומו	המקורי.	
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TROUBLE SHOOTING GUIDE

A. Normal Operating Sequence:
 1. Controller LED light is off (no power to the controller)
 2. Controller LED light is on (No water is detected)
 3. Controller LED light is flashing and the pump is on (water has been detected and the system is  
 in operating mode)

B. The controller is connected to power and the LED light is off:
 1. No power at power supply point:
 Action: check power supply

 2. Fuse has blown:
 Action: Replace Fuse  (3.15 amp slow blow fuse available at your local electronic store)

 3. Controller is defective:
 Action: Contact Grey water supplier or AWWS Authorised Service Center.

C. The controller LED light is on, water is running, but the pump is off:
 1. The plugs are still attached to the filters and do not allow the water to reach the sensor switch:
 Action: Unscrew and remove plugs from filter base and reinstall filters in their original location

 2. The filters are clogged:
 Action: Clean filters and reinstall filters in their original location

 3. The sensor is not connected:
 Action: Connect sensor wires

 4. The air vent is closed or clogged:
 Action: Open up air vent tubing to air

 5. The sensor is stuck in the open position (Debris can affect the operation of the sensor:
 Action: Pull out sensor from holding tee, clean sensor and the inside of the tee and reinstall  
 sensor in original position

 6. The sensor is defective:
 Action: Contact Grey water supplier or AWWS Authorised Service Center. 

D. The controller LED light is flashing but the pump is not running:
 1. The pump cables are not connected properly:
 Action: Connect pump wire properly 
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TROUBLE SHOOTING GUIDE

A. Normal Operating Sequence:
 1. Controller LED light is off (no power to the controller)
 2. Controller LED light is on (No water is detected)
 3. Controller LED light is flashing and the pump is on (water has been detected and the system is  
 in operating mode)

B. The controller is connected to power and the LED light is off:
 1. No power at power supply point:
 Action: check power supply

 2. Fuse has blown:
 Action: Replace Fuse  (3.15 amp slow blow fuse available at your local electronic store)

 3. Controller is defective:
 Action: Contact Grey water supplier or AWWS Authorised Service Center.

C. The controller LED light is on, water is running, but the pump is off:
 1. The plugs are still attached to the filters and do not allow the water to reach the sensor switch:
 Action: Unscrew and remove plugs from filter base and reinstall filters in their original location

 2. The filters are clogged:
 Action: Clean filters and reinstall filters in their original location

 3. The sensor is not connected:
 Action: Connect sensor wires

 4. The air vent is closed or clogged:
 Action: Open up air vent tubing to air

 5. The sensor is stuck in the open position (Debris can affect the operation of the sensor:
 Action: Pull out sensor from holding tee, clean sensor and the inside of the tee and reinstall  
 sensor in original position

 6. The sensor is defective:
 Action: Contact Grey water supplier or AWWS Authorised Service Center. 

D. The controller LED light is flashing but the pump is not running:
 1. The pump cables are not connected properly:
 Action: Connect pump wire properly 

החיישן	מקולקל: 	.5
הפעולה:	פנה	אל	ספק	Grey Flow	או	אל	חברת	השירות.	 	

ד. נורית קופסת הבקרה מהבהבת אבל המשאבה אינה פועלת:
כבלי	המשאבה	אינם	מחוברים	כהלכה: 	.1

הפעולה:	חבר	את	כבלי	המשאבה	בצורה	הנכונה. 	
הגלגל	המניע	)הרוטור(	של	המשאבה	אינו	מסתובב	)ייתכן	שהבעיה	נגרמת	כתוצאה	 	.2

מלכלוך	יתר(:
הפעולה:	הוצא	את	המשאבה	מהמגן,	פתח	את	המארז	ונקה	את	כל	הלכלוך	שמונע	 	

מהגלגל	המניע	)הרוטור(	להסתובב.	החזר	את	המשאבה	למיקומה	המקורי.	
המשאבה	מקולקלת: 	.3

הפעולה:	פנה	אל	ספק	Grey Flow	או	אל	חברת	השירות.	 	
קופסת	הבקרה	מקולקלת: 	.4

הפעולה:	פנה	אל	ספק	Grey Flow	או	אל	חברת	השירות.	 	

ה. קופסת הבקרה פועלת כשורה, כל הברזים בבית סגורים, אבל המשאבה ממשיכה 
להידלק ולהיכבות באופן קבוע:

אחד	הברזים	בבית	דולף:	 	.1
הפעולה:	בדוק	אם	יש	זרימת	מים	אל	תוך	יחידת	הקולטנים	באמצעות	בדיקה	ויזואלית	 	

של	תא	המסנן.	אם	הבחנת	במים,	עליך	לזהות	את	הברז	הדולף	בבית	ולתקן	אותו.	
שסתומי	הבדיקה	שבפתח	הפליטה	של	המשאבה	אינם	נסגרים	כראוי: 	.2
הפעולה:	הסר	את	שסתומי	הבדיקה	ושטוף	את	כל	החלקים	ביסודיות. 	

 

28

TROUBLE SHOOTING GUIDE

TROUBLE SHOOTING GUIDE

A. Normal Operating Sequence:
 1. Controller LED light is off (no power to the controller)
 2. Controller LED light is on (No water is detected)
 3. Controller LED light is flashing and the pump is on (water has been detected and the system is  
 in operating mode)

B. The controller is connected to power and the LED light is off:
 1. No power at power supply point:
 Action: check power supply

 2. Fuse has blown:
 Action: Replace Fuse  (3.15 amp slow blow fuse available at your local electronic store)

 3. Controller is defective:
 Action: Contact Grey water supplier or AWWS Authorised Service Center.

C. The controller LED light is on, water is running, but the pump is off:
 1. The plugs are still attached to the filters and do not allow the water to reach the sensor switch:
 Action: Unscrew and remove plugs from filter base and reinstall filters in their original location

 2. The filters are clogged:
 Action: Clean filters and reinstall filters in their original location

 3. The sensor is not connected:
 Action: Connect sensor wires

 4. The air vent is closed or clogged:
 Action: Open up air vent tubing to air

 5. The sensor is stuck in the open position (Debris can affect the operation of the sensor:
 Action: Pull out sensor from holding tee, clean sensor and the inside of the tee and reinstall  
 sensor in original position

 6. The sensor is defective:
 Action: Contact Grey water supplier or AWWS Authorised Service Center. 

D. The controller LED light is flashing but the pump is not running:
 1. The pump cables are not connected properly:
 Action: Connect pump wire properly 

מדריך איתור תקלות

מדריך איתור תקלות:
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 2. The impeller of the pump does not rotate (large debris and hair can be the cause):
 Action: Remove pump from pit, open casing and clear all debris and hair that may be   
 stopping the impeller from turning. Reinstall pump in its original position.

 3. The pump is defective:
 Action: Contact Grey water supplier or AWWS Authorised Service Center. 

 4. The controller is defective:
 Action: Contact Grey water supplier or AWWS Authorised Service Center.

E. The controller is operating normally, all taps in the house are off, but the pump is   
 turning on and off on regular basis:
 1. There is a tap leaking in the house:
 Action: Check if water is flowing into the interceptor trap by looking into the filter chamber. If  
 water is detected find and fix leaky tap inside the house. 

 2. The check valves on the discharge of the pump are not closing properly:
 Action: Remove check valve and wash thoroughly all parts 

F. The controller is operating normally, water in the house is off, but the pump is
 on all the time:
 1. The sensor wires are shorting:
 Action: Make sure that the sensor switch wires are not shorting 

 2. The sensor switch is install in the wrong position:
 Action: Twist the sensor switch so that the white marking on the sensor stem is facing upward 

 3. The sensor switch is stuck in the close position:
 Action: Pull out sensor from holding tee, clean sensor and the inside of the tee and reinstall  
 sensor in original position

 4. The controller is defective:
 Action: Contact Grey water supplier or AWWS Authorised Service Center.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

ו. קופסת הבקרה פועלת כהלכה, כל ברזי המים בבית סגורים, אבל המשאבה פועלת 
כל הזמן:

יש	קצר	בחוטי	החיישן: 	.1
הפעולה:	וודא	שחוטי	החשמל	של	מתג	החיישן	אינם	מקצרים.	 	

מתג	החיישן	הותקן	בצורה	לא	נכונה: 	.2
הפעולה:	סובב	את	מתג	החיישן	כדי	שהסימון	הלבן	שעל	T	החיישן	יפנה	כלפי	מעלה.		 	

מתג	החיישן	תקוע	במצב	סגור: 	.3
הפעולה:	שלוף	את	החיישן	מהתושבת,	נקה	את	החיישן	ואת	פנים	התושבת	והחזר	 	

את	החיישן	למיקומו	המקורי.	
קופסת	הבקרה	מקולקלת 	.4

הפעולה:	פנה	אל	ספק	Grey Flow	או	אל	חברת	השירות.	 	

מדריך איתור תקלות:

מדריך איתור תקלות
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MAINTENANCE:

To retain the original reliability and performance of the Grey-Flow 00 system the following 
maintenance procedure should be followed. Make sure to wash your hands with soap after contact 
with Grey Water or after handling any part of the Grey-flow system.

The following maintenance steps should be carried out once a month and not less than 
every 3 months:

A. Open top cover of the interception unit

B. Remove primary sponge filter and wash thoroughly in a bucket, with a garden hose or in any  
 basin not connected to the dedicated Grey water line.

C. Open secondary the lid of the secondary filter located in the underground pit, remove lint filter  
 and wash thoroughly with fresh water from the same source of water as in b.

D. Flush thoroughly the whole system by running tap water through you shower,
 basin, or trough.

E. The Grey-flow system is ready to operate again.

The following maintenance steps should be carried out once a year (Service Contracts and 
Extended Warranty are available through accredited service centers throughout Australia).

A. Remove and clean primary and secondary sponge filters.

B. Re-insert the filters (Replace filters may need replacing on an annual basis).

C. Unscrew the sensor switch from it location on the suction of the pipe and give it a good rinse  
 (the system must be turned off)

D. While the sensor is off thoroughly flush the suction lines by pouring water through the filters.  
 Make sure to remove all debris and hair 

E. Re-insert and screw back sensor switch (make sure not to change the original positioning and  
 direction of the sensor switch)

F. Remove & clean one way valves downstream of the pump.

G. Turn on the pump and run water and a little chlorine through the entire system for
 at least five minutes. 

H. Top up mulch over the Grey-flow dripline to a minimum depth of 100mm (the Grey-Flow   
 Dripline will need to be replaced every 5 to 8 years)

RECOMMENDED MAINTENANCE :
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 2. The impeller of the pump does not rotate (large debris and hair can be the cause):
 Action: Remove pump from pit, open casing and clear all debris and hair that may be   
 stopping the impeller from turning. Reinstall pump in its original position.

 3. The pump is defective:
 Action: Contact Grey water supplier or AWWS Authorised Service Center. 

 4. The controller is defective:
 Action: Contact Grey water supplier or AWWS Authorised Service Center.

E. The controller is operating normally, all taps in the house are off, but the pump is   
 turning on and off on regular basis:
 1. There is a tap leaking in the house:
 Action: Check if water is flowing into the interceptor trap by looking into the filter chamber. If  
 water is detected find and fix leaky tap inside the house. 

 2. The check valves on the discharge of the pump are not closing properly:
 Action: Remove check valve and wash thoroughly all parts 

F. The controller is operating normally, water in the house is off, but the pump is
 on all the time:
 1. The sensor wires are shorting:
 Action: Make sure that the sensor switch wires are not shorting 

 2. The sensor switch is install in the wrong position:
 Action: Twist the sensor switch so that the white marking on the sensor stem is facing upward 

 3. The sensor switch is stuck in the close position:
 Action: Pull out sensor from holding tee, clean sensor and the inside of the tee and reinstall  
 sensor in original position

 4. The controller is defective:
 Action: Contact Grey water supplier or AWWS Authorised Service Center.

TROUBLE SHOOTING GUIDE
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MAINTENANCE:

To retain the original reliability and performance of the Grey-Flow 00 system the following 
maintenance procedure should be followed. Make sure to wash your hands with soap after contact 
with Grey Water or after handling any part of the Grey-flow system.

The following maintenance steps should be carried out once a month and not less than 
every 3 months:

A. Open top cover of the interception unit

B. Remove primary sponge filter and wash thoroughly in a bucket, with a garden hose or in any  
 basin not connected to the dedicated Grey water line.

C. Open secondary the lid of the secondary filter located in the underground pit, remove lint filter  
 and wash thoroughly with fresh water from the same source of water as in b.

D. Flush thoroughly the whole system by running tap water through you shower,
 basin, or trough.

E. The Grey-flow system is ready to operate again.

The following maintenance steps should be carried out once a year (Service Contracts and 
Extended Warranty are available through accredited service centers throughout Australia).

A. Remove and clean primary and secondary sponge filters.

B. Re-insert the filters (Replace filters may need replacing on an annual basis).

C. Unscrew the sensor switch from it location on the suction of the pipe and give it a good rinse  
 (the system must be turned off)

D. While the sensor is off thoroughly flush the suction lines by pouring water through the filters.  
 Make sure to remove all debris and hair 

E. Re-insert and screw back sensor switch (make sure not to change the original positioning and  
 direction of the sensor switch)

F. Remove & clean one way valves downstream of the pump.

G. Turn on the pump and run water and a little chlorine through the entire system for
 at least five minutes. 

H. Top up mulch over the Grey-flow dripline to a minimum depth of 100mm (the Grey-Flow   
 Dripline will need to be replaced every 5 to 8 years)

RECOMMENDED MAINTENANCE :

טיפולים מומלצים

טיפולים מומלצים:

כדי	לשמר	את	האמינות	והביצועים	המקוריים	של	מערכת	Grey Flow	יש	לבצע	את	
הטיפולים	שלהלן.	הקפד לשטוף את ידייך בסבון לאחר מגע עם מים אפורים או כל אחד 

 .Grey Flow מחלקי מערכת

את הטיפולים שלהלן רצוי לבצע אחת לחודש, ולפחות פעם אחת בכל שלושה חודשים:

1.	פתח	את	המכסה	העליון	של	יחידת	הקולטנים.	
2.	הסר	את	המסננים	הראשים	ושטוף	אותם	ביסודיות	באמצעות	צינור	גינה	או	מקור	מים	

אחר,	אשר	אינו	מחובר	לצינור	המשמש	להולכת	המים	האפורים.	
3.	פתח	את	המכסה	של	המסנן	המשני	הממוקם	במגן	התת-קרקעי,	ושטוף	אותו	ביסודיות	

על	ידי	מים	נקיים	מאותו	מקור	שבו	השתמשת.	
4.	שטוף	ביסודיות	את	כל	המערכת	על	ידי	הזרמת	מי	ברז	במקלחת,	בכיור	או	בתעלת	

ניקוז.	
5.	מערכת	Grey Flow	מוכנה	כעת	להמשך	פעילות.	

את הטיפולים שלהלן רצוי לבצע אחת לשנה )ניתן להשיג הסכם שירות דרך מתקין / 
מרכז שירות מורשה(:

1.	הסר	ונקה	את	המסננים.	
2.	החזר	את	המסננים	למקומם	)את	המסננים	יש	להחליף	אחת	לשנה(.	

3.	שחרר	את	ההברגה	והוצא	את	מתג	החיישן	ממקומו	על	פתח	היניקה	של	הצינור,	ושטוף	
אותו	היטב.	בזמן הפעולה המערכת חייבת להיות כבויה. 

4.	לאחר	הסרת	החיישן,	שטוף	היטב	את	צינור	היניקה	על	ידי	הזרמת	מים	דרך	המסננים.	
יש	להקפיד	על	ניקוי	כל	הלכלוך	שהצטבר.	
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AUTHORIZED SERVICE CENTRE. *

THE STANDARD ONE YEAR MANUFACTURING WARRANTY WILL ONLY BE VALIDATED IF 
THE COMMISSIONING AND TRAINING SESSION HAS BEEN CONDUCTED AT START UP.

“NO WORRIES” 3 YEARS EXTENDED WARRANTY AND SERVICE AGREEMENT PROGRAMS 
ARE ALSO AVAILABLE THROUGH AWWS AUTHORISED SERVICE CENTERS THROUGHOUT 
AUSTRALIA.

* ADDITIONAL TRAVEL COSTS WILL BE CHARGED FOR SYSTEMS INSTALLED OUTSIDE 
AWWS SERVICE AREAS.

WARRANTY:

WARRANTY: כתב אחריות

כתב אחריות:

רכישת	מערכת	Grey Flow 00	כוללת	מפגש	הדרכה	ופירוט	דרך	פעולת	המערכת	ללא	
*	.AWWS	של	מורשה	שירות	מרכז	נציג	/	מתקין	ידי	על	שיבוצעו	תשלום

אחריות	היצרן	הסטנדרטית	לשנה	תהיה	בתוקף	רק	לאחר	השלמת	הדרכה	ומפגש	הכשרה	
עם	התקנת	המערכת.	

ניתן	גם	להזמין	אחריות	מורחבת	לשלוש	שנים	ותוכניות	הסכמי	שירות	דרך	מתקין	/	מרכזי	
.AWWS	של	המורשים	השירות

*	התקנת	מערכות	מחוץ	לתחומי	השירות	תהא	כרוכה	בתוספת	תשלום.

31

THE PURCHASE OF THE GREY FLOW 00 INCLUDES A FREE OF CHARGE START-UP 
COMMISSIONING SERVICE AND TRAINING SESSION TO BE CONDUCTED BY AN AWWS 
AUTHORIZED SERVICE CENTRE. *

THE STANDARD ONE YEAR MANUFACTURING WARRANTY WILL ONLY BE VALIDATED IF 
THE COMMISSIONING AND TRAINING SESSION HAS BEEN CONDUCTED AT START UP.

“NO WORRIES” 3 YEARS EXTENDED WARRANTY AND SERVICE AGREEMENT PROGRAMS 
ARE ALSO AVAILABLE THROUGH AWWS AUTHORISED SERVICE CENTERS THROUGHOUT 
AUSTRALIA.

* ADDITIONAL TRAVEL COSTS WILL BE CHARGED FOR SYSTEMS INSTALLED OUTSIDE 
AWWS SERVICE AREAS.

WARRANTY:

WARRANTY:

טיפולים מומלצים:

5.	הברג	את	מתג	החיישן	שוב	למקומו.	הקפד	לשמור	על	המיקום	והכיוון	המקוריים	של	מתג	
החיישן.	

6.	הפעל	את	המשאבה	והזרם	מים	מעורבבים	עם	כמות	קטנה	של	כלור	דרך	כל	המערכת	
במשך	5	דקות	לפחות.	

7.	פזר	מצע	אורגני	או	חיפוי	קרקע	על	צינור	הטפטוף	עד	לעומק	מקסימלי	של	10	ס"מ	.יש	
להחליף	את	צינור	הטפטוף	של	מערכת	Grey Flow	בכל	5	עד	8	שנים.	
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אחריות	AWWS	דרך	מפיץ	ראשי
למכירות	בישראל.

Grey Flow 00	:מערכת

 .AWWS	מערכות	על	החלות	האחריות	תעודות	של	וההגבלות	התנאים	מוצגים	זה	במסמך
זהו	מסמך	חשוב	ביותר.	יש	לשמור	עליו	במקום	בטוח	יחד	עם	מסמכי	הוכחת	הרכישה	

לשימוש	עתידי	במקרה	של	צורך	בקבלת	שירות	עבור	מערכת	AWWS	שברשותך.	

חובת הצרכן לבדוק מראש התאמה לתקנות או לחוקים הקיימים.
על רוכש המערכת מוטלת האחריות להוצאת האישורים המתאימים, 

וההתאמה לדרישות, לחוקים ולתקנות.

תנאים והגבלות כלליים
עבור	אחריות	זו 	.1

.Advanced Water Systems Pty Ltd	של	תיבות	ראשי	הם	"AWWS" א.	
ב"מערכות"	הכוונה	היא	לכל	מוצר	AWWS	שנרכש	על	ידך	ואשר	הגיע	בצירוף	 ב.	

מסמך	זה.	
ב"תקופת האחריות"	הכוונה	היא ג.	

לתקופה	של	12	חודשים	במקרה	של	שימוש	במערכת	למטרות	פרטיות	או	 	.1
ביתיות	בישראל.

תקופה	של	0	חודשים	במקרה	של	שימוש	במערכת	למטרות	מסחריות	)אם	 	.2
תקופת	האחריות	היא	0	חודשים,	המשמעות	היא	שהמערכת	אינה	מכוסה	על	

ידי	האחריות	למוצר(.	
ב"אתה"	המשמעות	היא	לרוכש	המערכת,	בתנאי	שהרכישה	לא	התבצעה	לצורך	 ד.	

מכירה	חוזרת;	הביטוי	"שלך"	נושא	במשמעות	מקבילה.	

אחריות	המוצר	תקפה	רק	למערכות	שנרכשו	ושנעשה	בהם	שימוש	בישראל.	 	.2

 AWWS	ממחסני	המערכת	יצאה	כאשר	כי	מתחייבת		ראשי	מפיץ	דרך	AWWS	חברת 	.3
לא	היה	בה	כל	פגם	מבחינת	חומרים	או	עבודה	למשך	תקופת	האחריות.	
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במשך	תקופת	האחריות,	חברת	AWWS	דרך	מפיץ	ראשי	או	דרך	מתקין	ממרכז	 	.4
השירות	המורשה,	ללא	כל	תשלום	נוסף,	ובתנאי	שהגישה	למערכת	ולחלקיה	אפשרית	
ללא	כל	ציוד	מיוחד,	ובכפוף	לתנאים	ולהגבלות	שבמסמך	זה,	תתקן	או	תחליף	כל	חלק	
אשר	יימצא	כלא	תקין.	הינך	מסכים	כי	כל	מערכת	או	חלק	שיוחלף	יהפוך	לרכושה	של	

AWWS	או	מורשה	מטעמה.	אחריות	זו	אינה	חלה	על	מסננים	או	חלקים	מתכלים	
אחרים.	

החלקים	והמערכות	שאינם	מסופקים	על	ידי	AWWS	אינם	מכוסים	על	ידי	אחריות	זו. 	.5

יש	צורך	בהצגת	הוכחת	הרכישה	בכל	פנייה	במסגרת	האחריות.	 	.6

מסגרת	אחריות	זו	אינה	תקפה	למעט	במקרים	בהם	הפגם	במערכת	הוא	תוצאה	של	 	.7
חלקים	לקויים.	החברה	אינה	נושאת	בכל	אחריות	במקרים	שלהלן:	

הנזק	נגרם	למערכת	כתוצאה	מ: א.	
תאונה 	.1

שימוש	לא	הולם	או	מזיק,	לרבות	אי-ביצוע	פעולות	האחזקה	והשירות 	.2
בלאי	ושחיקה	טבעיים 	.3

קפיצות	מתח,	סופות	חשמליות	או	שימוש	במקור	מתח	לא	מתאים 	.4
התקנה	חלקית	או	בלתי-הולמת 	.5
תפעול	שגוי,	בלתי-הולם	או	חריג 	.6

בוצעו	שינויים	במערכת	ללא	אישור	בכתב	מהחברה.	 ב.	
המערכת	תוחזקה	או	תוקנה	על	ידי	אדם	שאינו	נציג	של	AWWS	או	אחד	ממרכזי	 ג.	

השירות	המורשים.	
 

מגבלות על נשיאה באחריות
במגבלות	המותר	בחוק: 	.8

חברת	AWWS	דרך	נציגיה	מבטלת	כל	אחריות	מלבד	זו	המוצגת	במסמך	זה; א.	
חברת	AWWS	דרך	נציגיה	לא	תישא	באחריות	לכל	אובדן	או	נזק,	בין	אם	ישיר,	 ב.	

עקיף	או	שנגרם	כתוצאה	מהרכישה,	השימוש	או	אי-השימוש	במערכת.	
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WARRANTY: תנאי אחריות

תנאי אחריות:
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במגבלות	המותר	בחוק,	החבות	של	AWWS	דרך	נציגיה	)אם	קיימת(	הנובעת	 	.9
מהמערכות	או	מהשירותים	שמסופקים	על	ידי	AWWS	או	הקשורה	אליהם	תהיה	

מוגבלת	)כאשר	הוגן	וסביר	לעשות	כן(:
במקרה	של	מערכות	ובכפוף	להחלטת	החברה,	להחלפה	או	תיקון	של	המערכות	או	 א.	
אספקת	מוצרים	מקבילים	או	תשלום	עלויות	החלפת	המערכות	או	תיקון	המערכות	
או	רכישת	מערכות	מקבילות.	לאחר	החלפתם,	החלקים	והמערכות	יועברו	לבעלות	

חברת	AWWS	או	נציגיה.
במקרה	של	שירותים	ובכפוף	להחלטת	החברה,	לאספקה	חוזרת	של	השירותים	או	 ב.	

לתשלום	העלויות	הכרוכות	באספקה	חוזרת	של	השירותים.	

פרטיות
הינך	מצהיר	כי	אתה	מודע	לכך	שבמקרה	של	פנייה	במסגרת	האחריות	יהיה	על	חברת	
AWWS,	דרך	נציגיה	או	מרכז	השירות	המורשה,	להחליף	מידע	לגביך	על	מנת	לאפשר	

לחברה	לעמוד	בהתחייבויותיה	תחת	אחריות	זו.	

הערה
על פי החוקים והתקנות שעדיין בתוקף, שימוש במים אפורים אינו מאושר על 

ידי הרשויות השונות בישראל.

הערה חשובה
לפני	פנייה	לקבלת	שירות	אנא	הקפד	לקרוא	בעיון	את	הוראות	ההפעלה,	עלון	השירות	ואת	

התנאים	וההגבלות	של	האחריות.	
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