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Rozbalenie a kontrola 
 
 
 
Ďakujeme, že ste si vybrali náš prístroj na zmäkčenie vody vynikajúcej kvality typu 
PW17-75.  
 
Na výrobok sa vzťahuje 6-mesačná záruka odo dňa zakúpenia, v prípade 
oficiálneho uvedenie do prevádzky je záruka 24-mesačná.  
 
Uvedenie prístroja do prevádzky, ako aj finálnu kontrolu prístroja môţe 
vykonávať iba vyškolený odborník majúci povolenie od Honeywell. 
 
Počas oficiálneho uvedenia prístroja do prevádzky naši odborníci vykonajú všetky 
také nastavenia, pomocou ktorých sa zabezpečí, aby váš prístroj fungoval dlhodobo 
a bezpečne. 
 
V prípade uvedenia prístroja do prevádzky iným spôsobom neručíme ani za 
fungovanie ani za poškodené súčiastky. 
 
Prosíme Vás, aby ste pred rozbalením prístroja skontrolovali neporušenosť balenia, 
porušenia spôsobené prevozom, potom po rozbalení dôkladne skontrolovali produkt, 
aby ste zistili, či na ňom počas prevozu nevznikli poškodenia.  
 
Nástroje potrebné k zabudovaniu a uvedeniu prístroja do prevádzky sú v osobitnom 
sáčku v balení produktu. Skontrolujte neporušenosť sáčku. 
 
Odstráňte balenie produktu, prosíme, venujte pozornosť pri umiestnení odpadu v 
záujme podpory jeho opätovného použitia. 
 

Prosíme, nasledovné údaje si opíšte z vášho prístroja 
Údaje sú uvedené na štítku umiestneného na balení kartónovej škatule prístroja a na 
vnútornej strane hornej krycej dosky prístroja. Skontrolujte zhodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Model č.: RBS-17ED      Séria č.: __________________________________________ 
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 Rozmery / Údaje 
 
 
 
Typ  Menovité rozmery 
  
PW17-75 8”  X  35”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Elektrické zapájanie 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poznámka: 
Dávkovač dodatočného chlóru  
je možné zapojiť do prípojného bodu J4 
(24V DC) 

Zadná časť displeja 

motor 

230V / 24V AC 

zelená zem 

snímač 

prietoku 

spínač 

konečného 

stavu 

transformátor 
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Ďalšie informácie o fungovaní 
 
Kapacita náplne živice / liter  17 

Regeneračné cykly 
tvorba soľnej šťavy  

Čas 2-7 minút 

 Prietok 1,1 l/minút 
   

                          Absorpcia/regenerácia soli  Čas 98-101 minút 
 Prietok 0,57 l/minút 
   

                                   Prepláchnutie Čas 7 minút 
 Prietok max. 8,33 l/minút 
   

                                   Rýchle prepláchnutie Čas 3 minút 
 Prietok max. 8,33 l/minút 
   

 
 
Kapacita zmäkčovania podľa stupňov / spotreba soli 
(nk°× m3/kg) / kg 

31,2 / 0,8 
51,9 / 1,6 
72,6 / 4,4 

Odber úžitkovej vody (liter/minúta) 26 

Vysokokapacitná živica (liter) 17 

Pokles tlaku počas použitia (bar) 0,8 

Prietok (liter/minúta) pri 1 barovom poklese tlaku  30,6 

max. obsah železa (ppm) 6 

Povolený tlak vody zo siete (bar) 1,4-8,6 

Min – Max teplota  (C°) 4-49 

Min. prietok vody z vodovodu potrebný na regeneráciu 
(liter/minúta) 
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Odtok dopadovej vody počas regenerácie max.(l/minúta) 8,33 

Zapojenie 1” 

Elektrické zapojenie s adapterom (VAC)  230/24 
50Hz 
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Bezpečnostné predpisy 
 
► Prosím, dodržte predpisy uvedené v návode na inštaláciu. (Následkom chybnej 

inštalácie je strata záruky) 
►Pred uvedením prístroja do prevádzky, dôkladne preštudujte kompletnú 

dokumentáciu, ktorá je priložená k prístroju. 
►Národné a miestne predpisy je potrebné dodržiavať! 
►Prosím, k pripojeniu prístroja na zmäkčovanie vody používajte iba výrobky bez 

obsahu olova. 
►Prístroj neukladajte na mieste s nebezpečenstvom zmrazenia, resp. nepoužívajte 

ho na úpravu vody s teplotou vyššou ako 49°C. Poškodenie zapríčinené mrazom, 
resp. príliš vysokou teplotou má za následok stratu záruky. 

►Prístroj neumiestnite na priame slnko, pretože to môže zapríčiniť zmenu tvaru alebo 
môže iným spôsobom poškodiť umelohmotné časti prístroja. 

►Prístroj môže fungovať pri minimálnom prietoku vody 11 liter/min. 
►Povolený vodovodný tlak nemôže prekročiť 8,6 barov. (Ak tlak počas dňa dosiahne 

5,6 barov, potom počas noci môže prekročiť predpísanú maximálnu hodnotu, vtedy 
je potrebné zabudovať regulátora tlaku) 

►Prístroj vyžaduje 24 Vac 50Hz elektrické zásobovanie. Prosím, použite iba adapter 
daný k prístroju. 

►Prístroj je zakázané používať na úpravu vody, ktoré je z mikrobiologického hľadiska 
nebezpečné alebo neisté, ak vhodná dezinfekcia, úprava vody nie je zabezpečené 
pred alebo po prístroji. 

 
 
Informácie týkajúce sa úpravy vody  
 
Proces úpravy vody znamená zmenu nasledovných 4 vlastností: 
 1. Tvrdosť vody 
 2. Obsah železa 
 3. PH 
 4. Nečistota 
 
Je známe, že život na zemi bez vody neexistuje, ale k tvorbe energie a k rôznym 
priemyselným činnostiam je tiež potrebná voda. 
Vo viacerých prípadoch nie je potrebné upraviť dažďovú, podzemnú alebo povrchovú 
vodu, je možné ich použiť v takej forme, v akej sa v prírode nachádzajú. 
Avšak pre priemyselné, hospodárske alebo technické účely je často potrebná 
dodatočná úprava. 
Vodárne sa usilujú o to, aby vytvorili vodu vynikajúcej kvality, ale zo strany 
spotrebiteľov môžu byť také požiadavky, ktoré si vyžadujú ďalšiu upravu vody. 
V optimálnom prípade voda ponúkaná vodárňami je vhodná ako pitná voda. Jej 
zloženie a obsah suspendovanej látky je limitovaná, resp. filtráciou odstránená alebo 
odstrániteľná. Jej chuť a pach je taktiež homogenizovaný alebo znížený. 
 
Z technických príčin je ďalšia úprava potrebná v prípade vysokého obsahu železa, 
agresívnych a suspenzných látok, resp. nežiadanej tvrdosti vody. 
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1. Tvrdosť vody 
 
Tento pojem zahŕňa obsah vápnika (Ca) a horčíka (Mg) rozpusteného vo vode.  
Nemecké označenie tvrdosti vody je MMOL alebo nemecký stupeň tvrdosti (nk°).  
   1 nk° = 1 gram (Ca+Mg) v tisíc liter vody. 
Príklad: 
  Obsah rozpustených minerálnych látok v 4 litroch vody 25 nk° (nemeckej tvrdosti) je 
toľko, ako 5 ks tabletiek Aspirin. 
 
Súhrnným skúmaním vplyvu tvrdej vody na zdravie človeka je potrebné vziať do 
úvahy nasledovné: 
       -  pri pracích a čistiacich prostriedkoch obsah vápenca vody zapríčiní podstatné 
zníženie výkonnosti 
      -  jedlá môžu stratiť z ich arómy, chuti a výživnej hodnoty 
      -  tvrdá voda vysušuje pokožku, ktorá tak stráca svoju flexibilitu, je zraniteľnejšia 
a menej obranyschopná 

   -  tvrdá voda z dôvodu usadzovania vodného kameňa znižuje efektivitu plynových 
a elektrických ohrievačov vody,  
   - zužujú prierez vodovodných potrubí, 
   - skracujú ich životnosť. 
   - poškodzuje aj prístroje zabudované do vodovodnej siete (napr. kohútiky, 
umývačka riadu, práčka). 

 
Zvápenatenie spôsobené pri vykurovacích potrubiach, resp. zariadeniach s teplou 
vodou môže zapríčiniť poruchu funkčnosti a vysoké servisné náklady. V jednej 
štvorčlennej domácnosti v prípade tvrdosti 25 nk° počas 1 roka cez zariadenie 
a potrubia pretečie 50 kg uhličitanu vápenatého (vápenec v rozpustnom stave). 
Dobre zvolené zariadenie dokáže z vody odstrániť látky, ktoré spôsobujú tvrdosť, bez 
ohrozenia, z environmentálneho hľadiska prijateľným spôsobom, ktorý nemá škodlivý 
vplyv na zdravie človeka. 
 
Voda pretekajúca cez menič iónov stráca obsah vápnika a horčíka, nahradzujúc ich 
uhličitanom sodným. Vápnik a horčík ostáva v zariadení na zmäkčenie vody a pri 
spätnom preplachovaní cyklov regenerácie odchádza do siete dopadových vôd. 
Uhličitan sodný ostáva vo vode v nerozpustnom stave, nevedie k usadeniu sa 
vodného kameňa. 
 
Prostredníctvom zmäkčovania sa obsah sodíka vo vode zvýši. 
Tvrdosť upravovanej vody, ktorá sa dostáva do vodovodnej siete je potrebné nastaviť 
na pribl. 8 nk° z toho dôvodu, aby obsah sodíka vo vode neprekročil 150mg na liter. 
Na správne fungovanie ľudského teľa je potrebný 6000mg sodíka denne. V prípade 
tých ľudí, ktorí nemôžu spotrebovať soľ, ich potreba je 1000-2000mg/deň.  
Výhodami zmäkčovania je, že chránime životné prostredie: 
     -  môže sa ušetriť viac než 50% pracích a čistiacich prostriedkov bez zníženia 
efektu/výkonnosti, niekedy môže byť použitie avivážneho prostriedku vynechané, 
     - čistenie a odstránenie vodného kameňa z kuchynských spotrebičov (napr. 
kávovar) môže byť vynechané, 
     - regenerujúca soľ osobitne pridávaná k umývačkám riadu môže byť vynechaná. 
 
Elektronické zariadenie na zmäkčenie vody, riadené množstvom, ktoré nastavil 
odborník spotrebuje iba toľko soli, koľko je nevyhnutne potrebné. Regenerátor 
čerstvej vody sa postará o optimálne a ekonomické fungovanie aj v prípade dlhšej 
prestávky odberu vody. 
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2. Obsah ţeleza 
 
Počas používania pri prístrojoch, ktoré sa dostanú do styku s vodou, môže železo 
prítomné vo vode zapríčiniť sfarbenie. Vodárne nechávajú hraničnú hodnotu na takej 
nízkej úrovni, ktorá pri dennom použití nezapríčiní badateľné zmeny. V prípade vody 
čerpanej z vlastnej studne je potrebné vykonať analýzu vody. Ak pri analýze získame 
príliš vysoký obsah železa, je potrebné použiť osobitné zariadenie na odstránenie 
železa, zariadenie PW17-75 na tento účel nie je vhodné. 
 
Obsah železa vo vode meriame a vyjadrujeme v jednotke 1/milión, teda v ppm 
hodnote. 
Železitá, ale čistá je voda vtedy, ak bezfarebná voda odobratá ako vzor,  sa 
v sklenenom pohári po uplynutí 15 – 30 minút opalizuje, jej farba sa zmení na svetlo 
žltkasto-hnedú. Obsah ţeleza takého typu môţeme do určitej miery odstrániť 
zariadením PW17-75. K tomu je potrebné zariadenia nastaviť tak, ţe k predtým 
nameranej hodnote nk° pripočítame na kaţdé 1 ppm ţelezo 5 nk°. 
(napr. na úpravu obsahu železa jedného 20 nk° vodovodnej vody a 3 ppm obsahu 
železa:  zariadenie musíme nastaviť na hodnotu 20 + 3×5 = 35 nk°) 
 
V zariadení, ktoré sa používa na úpravy železitej vody, je zostarnutie, opotrebovanie 
živice zvýšené, teda jej častá výmena môže byť potrebná!!! 
 
Na úpravu vôd s odlišným správaním a obsahom ţeleza nie je zariadenie 
vhodné! 
 
 

3. PH 

 
Voda je kyslá vtedy, ak je v nej príliš veľa kysličníka uhličitého alebo kyseliny siričitej. 
Zriedka môže vodu znečistiť aj priemyselné znečisťovanie. Vodárne sa snažia 
hodnotu PH udržať homogénnu. Ak je hodnota PH vody nižšia, než 6,9 potom 
hovoríme o kyslej vode. Čím nižšia je PH hodnota, tým je voda kyslejšia. Kyslá voda 
poškodzuje ohrievače vody, armatúry potrubia, tesnenia vo vodovodnej sieti.  
V prípade kyslej vody je potrebná špeciálna, homogenizovaná úprava alebo použiť 
vhodné chemické prísady.  
 

4. Nečistota, suspendované látky 
 
Suspendované látky prítomné vo vode môžu viesť k poruchám funkcie. 
V záujme ochrany prístroja na zmäkčenie vody, je potrebné pred prístroj 
nainštalovať filter. Tento filter zároveň chráni celé vedenie a aj ďalšie nainštalované 
zariadenia. Na tento účel sa odporúčajú vodné filtre Honeywell: FF06, F76S, F74, 
alebo filtre kombinované s regulátormi tlaku: FK74C, FK06, HS10, HS74C. 
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Tlak vody 
 
Max. povolená hodnota tlaku, ktorú je možné do zariadenia na zmäkčenie vody 
vpustiť je 8,6 barov. Vo väčšine domácností k spotrebe vody postačuje 3,5-4 barový 
tlak (polievanie, pranie, umývanie riadu, kúpanie, atď.). Ak hodnota tlaku vody 
prichádzajúci z vodovodnej siete je príliš vysoká (viac ako 4 bary), resp. 
v záujme vyhnutiu sa vzniku výkyvom, kmitaniu tlaku sa silno odporúča do 
vodovodnej siete zabudovať regulátor tlaku. 
Regulátor tlaku chráni prvky, kohútiky, kotol, pračku, umývačku riadu, atď. 
zabudované do vodovodnej siete v jednom rade po ňom, medzi nimi aj zariadenia na 
zmäkčenie vody. 
Na poškodenie zapríčinené pretlakom nie je možné uplatniť záruku produktu. 
Odporúčané regulátory tlaku: D06F, D05F, alebo regulátory tlaku kombinované 
filtrom FK74C, FK06, HS10, HS74C. 
 
 
 
 

F74CS 

FK74CS HS10 

F76S FF06 

FK06 

D06F 

- odporúčaný regulátor tlaku 

- odporúčané filtre 

- odporúčané filtre na 
reguláciu tlaku 
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1. Príklad na inštaláciu zmäkčovača vody vo vodovodnej sieti úţitkovej vody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Príklad inštalácie zariadenia na zmäkčovanie vody vo vodovodnej sieti teplej 
vody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nefiltrovaná, neupravená voda (napr. záhradný 
kohútik, spláchnutie wc) 

Nefiltrovaná, neupravovaná voda (napr. záhradný 
kohútik, spláchnutie wc) 

upravená voda  

Filtrovaná, neupravovaná voda 

filter vody kombinovaný s 

regulátorom tlaku typu 

FK06 alebo FK74  

filter vody kombinovaný s 

regulátorom tlaku typu 

FK06 alebo FK74 

úsek dlžky 
5×priemeru 

úsek dlžky 
5×priemeru 
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Zmontovanie prístroja na zmäkčenie vody 
 
 

► Zariadenie sa predáva v stave zmontovanom výrobcom. Avšak počas 
uvedenia zariadenia do prevádzky je potrebné uskutočniť zopár krokov, 
ktoré môžu byť vykonané iba na mieste inštalácie. Pred inštaláciou odstráňte 
kryt nádrže soli a odložte na také miesto, kde nemôže spôsobiť zranenie. 
Prosíme, skontrolujte plavákovú komoru, či nie je posunutá a stojí vo 
vertikálnej polohe. Posuňte horný krycí prvok zariadenia dopredu, aby sa 
sprístupnilo pripojenie ventilu.  

► Vyzdvyhnite ventil z plavákovej nádrže. Presvedčte sa, či je rúčka plaváka 
paralelne s plavákovou komorou, a tak bude tesnenie počas prevádzky 
vyhovujúce. Vráťte ventil na svoje miesto, potom vráťte na svoje miesto aj 
kryt. 

► Umiestnite priepadové prípojné koleno s tesnením do otvoru vo tvare kruhu 
2cm priemerom na zadnej strane zariadenia.  

tesnenie 

kryt nádrže na soľ 

nádrž na soľ 

plavák 

nasávací ventil 

plaváková komora 

horný krycí prvok 

veko 

pätový ventil 

priepadové 

prípojné koleno 

potrubie na 

vsiaknutie soli 
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Ventil Bypass  
 
Zariadenie musí byť v každom prípade inštalované s tzv. bypass spojením.  
Vytvorenie bypass umožní, aby sme mohli zariadenie na zmäkčovanie vody 

nainštalovať-odinštalovať od vodovodnej siete bez toho, aby sme museli 
zásobovanie vodou prerušiť, resp. pomocou bypass ventilu vieme nastaviť 
požadovanú správnu tvrdosť vody. 

 
Vytvorenie bypass je možné riešiť viacerými spôsobmi: 
 1. môže byť z viacerých uzatváracích alebo regulačných ventilov ku sebe 

zapojených do systému, zmontovaných na mieste 
 
  V prípade použitia bypass typu zmontovaného na mieste alebo 

neprojektovaného ku zariadeniu je potrebné zabudovanie špeciálneho 
spájacieho útvaru 

       
      CA17-75 
      spájací útvar z medi 
 
 
2. kompaktná armatúra všetko v jednom, ktorá bola vytvorená špeciálne na 

základe parametrov zariadenia. 
 
  Honeywell bypass ventil 
  BVP17-75 
  

ventilová komora 

uzávierka ventilu 
tesnenie 

ihlový ventil 
Skurtka na 

nastavenie 

tesnenie 

nárazníkový krúžok 

hybná páka 

Mäkká voda Tvrdá voda 

1” vnútorný závit 

Stav Bypass  

Reţim zmäkčovania 

*Pomocou nastavovacej 
skrutky vieme nastaviť 
tvrdosť zmäkčovanej vody, 
ktorá sa dostáva do 
vodovodnej siete, na 
požadovanú hodnotu. 

Tvrdá voda 

Tvrdá voda 

 

Prístroj na zmäkčenie vody 

IN OUT 

dusenie, 
zmiešaná 
voda bude 
mäkšia 
lágyabb 
lesz otvorenie, 
zmiešaná 
voda bude 
tvrdšia 
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Plánovanie inštalácie 

 

Vytvorenie spojení vody a odpadovej vody 
 

► vždy zabudujte uzáverovú armatúru alebo bypass armatúru pri zapojení 
zariadenia. Ich použitím sa umožní, aby dodávka vody cez vodovodnú sieť 
bola zabezpečená aj počas prípadnej doby opravy zariadenia na 
zmäkčovanie vody. 

► nepoužite potrubie menšieho priemeru než ¾”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      7 

Zapojenie do podlahového odtoku alebo 
nástenného sifonu je potrebné vytvoriť tak, aby 
sa zabránilo pätnému unikaniu a posunu 
vedenia.  
Dodržaním predchádzajúcej 4cm-vej vzduchovej 
medzeri, kým sa tento zabezpečí správnym 
tesnením. V záujme správnej odtokovej kapacity 
sa odporúča použiť sifon pračky !  
Použitie kvap. sifónov je ZAKÁZANÉ ! 

vzduchová medzera 

hlavné vodovodné potrubie 

zmäkčená voda 

bypass ventil 

k záhradnému kohútiku 

zapojenie  

k riadiacemu panelu 

Transformátor 

Vstupné bočné 

spojenie 

Uzatváracia armatúra 

Uzatváracia armatúra 

Výstupné 

bočné spojenie 

Voda 

prichádzajúc

a z vodovodu 
Potrubia a útvary 3/4“ alebo 1“ 

Podlahový 

odtok 

Bezpečnostný otvor 

a potrubie nádrže na soľ (v 

prípade pretečenia) 

Potrubie 

vyprázdňovacieho ventilu 

na odvod odpadovej vody 
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Ďalšie poţiadavky 
 

► 220V 50Hz uzemnený elektrický konektor do 2m-ej diaľky od zariadenia, 
s plynulím dodaním elektriky. 

► Zapojenie potrubia na odvod odpadovej vody vzniknutej počas regenerácie. 
(podlahový odtok, alebo nástenná verzia alebo výstup zo steny, stúpacie vedenie, 
atď.) Pri vytvorení je potrebné dbať na správnu kapacitu odtoku (10l/min). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatočný dávkovač chlóru (DE10S-A) 
Zariadenie PW17-75 je možné inštalovať s dodatočným dávkovačom  
chlóru, pomocou ktorého sa počas regenerácie dezinfikuje živicová 
náplň.  
Chlórovú komôrku je možné jednoducho kedykoľvek zabudovať  
do zariadenia aj dodatočne: 
 - odrežte vedenie vsakovača soli zariadenia 
 - zapojte prvok DE10S-A do úseku vedenia 
 - elektricky zapojte na bod J4 riadiacej hlavy (4.strana). 
Chlórovú komôrku je potrebné v správnyh intervaloch vymieňať (pribl.150 

regenerácií). 
 

Výber vhodného miesta inštalácie 
Prosím, vezmite do úvahy nasledovné odporúčania pri umiestnení zariadenia: 
► ak chcete vyriešiť zmäkčovanie vody, ktorá predstavuje celú spotrebu celej 
domácnosti, potom zariadenie je potrebné nainštalovať do hlavného vodovodu za 
vodomer pred prvé odbočenie. Výnimku tvoria miesta spotreby vody mimo budovy 
(záhradný kohútik, atď.), kde nie je potrebná spotreba zmäkčovanej vody, môže sa 
predísť spotreby nadbytočnej soli.  
► Je potrebné umožniť odvod odpadovej vody vzniknutej počas regenerácie 
zariadenia. Na tento účel môže byť vhodný jeden podlahový odtok, alebo nástenný 
výstup pre odpadovú vodu, atď.. 
► Zariadenie funguje iba na napätie 24V. Pribalený adapter je potrebný k sieti 220-
50Hz. V 2m-om obvode zariadenia je potrebné vybudovať uzemnenú elektrickú 
zásuvku. 
► Zariadenie na zmäkčovanie vody je potrebné vo vodovodnej sieti zapojiť vždy tak, 
aby bolo umiestnené pred zariadením na ohrev vody, za všetkými ostatnými 
zariadeniami na úpravu vody (filter, regulátor tlaku, atď.). 

Potrubie na 

odvod 

odpadovej 

vody 

zariadenia 

 

vzduchová 

medzera 
vzduchová medzera 

Potrubie 

na odvod 

odpadovej 

vody 

zariadenia 

 

padlóösszefolyó 

Stúpacie vedenie 

Podlahový odtok 
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Montáţ 
 

1. krok – Odvodnenie 
1. Uzavrime hlavný hlavný vodovodný kohútik po vodomere a čerpadle. 
2. Vypnite ohrievač vody 
3. Otvorte všetky kohútiky v  budove, aby sa mohlo vodovodné potrubie 

vyprázdniť 
 

2. krok – Umiestnime prístroj na svoje miesto 
Umiestnime prístroj na jeho konečné miesto, ktoré má byť hladké a 
vodorovné. V prípade potreby umiestnite hladkú vyrovnávajúcu dosku a kliny 
(minimálne 2 cm-ej hrúbky). 
Pozor! Klin pouţite vţdy spolu s vyrovnávajúcou doskou, a umiestnite 
ho pod dosku, nikdy nie priamo pod prístroj, pretoţe môţe zapríčiniť 
prasknutie nádrţe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochranná doska (pred zapojením sa má odstrániť!) 
 
 
 Skontrolujte prípojky a odstráňte všetky cudzie predmety od otvorov. 
Skontrolujte, a v prípade potreby gumový krúžok prípojného hrdla namažte 
silikónovým mazadlom alebo vazelínou. Vsuňte prípojku na svoje miesto, potom 
umiestnite klib na zabezpečenie ťahu, priklipnutím na miesto zhora nadol.  
Skontrolujte, či klip dobre zapadol, zabraňujúc ďalšie rozkĺznutie spoja! 
 
 

klin 
 

vyrovnávajúca 
doska 

klip O-krúžok 

Prípojné teleso Prípojné hrdlo 
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3. krok – Zapojenie do vodovodnej siete 
 
Vytvorme vo vedení vodovodnej siete miesto zapojenia. Dbajme na to, aby 
neupravená voda prichádzajúca z vodovodnej siete bola zapojená do otvora „IN“ 
zariadenia.  
Túto tvorbu má vykonať odborník. Dbajme na čistotu inštalácie, nečistoty vznikajúce 
počas inštalácie, dôkladne odstráňme. Nečistoty, ktoré sa dostanú do zariadenia ho 
môžu poškodiť. 
 

4. krok – Uzemnenie potrubia 
 
Vedenie studenej vody domu (v prípade kovových materiálov) často funguje ako 
uzemnenie elektrického systému. V prípade zabudovania 3-chodového bypass 
ventilu plynulosť sa zachová, kým pri použití umelohmotného bypass ventilu je 
potrebné spojenie uvedené na obrázku. (Presné predpisy zapojenia obsahujú 
predpisy miestneho stavebného priemyslu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. krok – Vytvorenie odtokového systému odpadovej vody 
 
Na základe predpisov uvedených na 13. strane vytvorte  zapojenie systému na odtok 
odpadovej vody zariadenia. Vyhnite sa použitiu príliš dlhého odtokového vedenia. 
Odtokový otvor môže byť vo výške max. 2,5m nad úrovňou podlahy. K zapojeniu 
použite 3/8” alebo 7/16” potrubné vedenia. Upevnite silno oba konce vedení, použite 
správny strmeň. Dbajte na prítomnosť 4cm vzduchovej medzere alebo na vytvorenie 
ekvivalentného riešenia.  
 

6. krok – Zapojenie bezpečnostného zariadenia nádrţe na soľ 
 
Pomocou strmeňa zapojme 3/8”-nú hadicu na koniec kolena hrdla nádrže. Voľný 
koniec odvodového vedenia nemôže byť vyššie od hrdla vystupujúceho z nádrže (je 
to gravitačné vedenie). 
 
 

izol. medené vedenie #4 

upevňujúci 

strmeň 
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7. krok – Skúška tlaku 
 
V záujme odvzdušnenia systému uskutočnenie nasledovných krokov je potrebné, pri 
dodržaní ich poradia: 
 
1. Otvorte kohútiky v blízkosti zariadenia na zmäkčovanie vody v pozícii studenej 

vody. 
2. Dajte bypass ventily do stavu bypass (do zariadenia voda netečie) 
3. Otvorte hlavný vypínací kohútik (za vodomerom alebo pri čerpadle)  
4. Počkajte, kým z kohútikov vyteká plynulý prúd vody bez vzduchu 
5. POMALY dajte bypass ventil do pozície „Service”, opatrne, s postupnými 

pozastaveniami, aby sa prístroj dostal pod tlak pomaly a postupne.  
6. Po uplynutí troch minút otvorte jeden kohútik v pozícii teplej vody pribl. na 1 

minútu, alebo kým z nej vody vyteká bezvzdušne, potom ho uzatvorte. 
7. Uzatvorte kohútiky studenej vody, ktoré ste v kroku 1. otvorili, a z ktorých stále 

vyteká voda, a skontrolujte, či zo spojov neuniká. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

8. krok – Naplnenie nádrţe na soľ 
1. Použitím meracej nádoby nalejme 4 l čistej vody do nádrže na soľ. 
2. Naplňme nádrž vhodnou soľnou tabletou, ktorá je vyrobená na tento účel. 
 

 

9. krok – Dezinfekcia 
Počas výroby kladieme veľkú pozornosť na to, aby prístroj z nášho závodu 
odchádzal v čistom a dezinfikovanom stave. Použité materiály zabezpečujú, aby 
prístroj neznamenal nebezpečenstvo na systém vašej pitnej vody. Avšak, počas 
prepravy, skladovania a inštalácie môžu na prístroj vplývať také vplyvy, ktoré 
napomáhajú vzniknutie baktérií. Preto sa odporúča pred prvým uvedením stroja do 
prevádzky dezinfikovať, ktorej kroky sú nasledovné: 
 
1. Odstráňte z plavákovej komory kryt a nalejte do plavákovej komory 45ml (2-3 

pol.lyžice) bielidla. (Clorox, atď.) Vráťte kryt na svoje miesto. 
2. Pri uskutočnení ďalších krokov uvedenia do prevádzky prístroja sa uskutoční aj 

dezinfekcia. 
  

„Service” 

vytiahnite 

„Bypass” 

zatlačte 



 

 18 

10. krok – Elektrické zapojenie 
 
1. Spojte dva vedenia transformátora poskytnutých k zariadeniu k dvom čiernym 

vedeniam vystupujúcich zo zadnej časti panela displeja. skontrolujte, či je každé 
vedenie v správnej vzdialenosti od pohybujúcich sa, resp. otáčajúcich súčiastok 
zariadenia. 

 2. Vsuňte transformátor do  uzemneného konektora s plynulým prívodom elektriky 
220V-50Hz.  

 
ZARIADENIE FUNGUJE IBA NAPÄTÍM 24Vac, 
ZARIADENIE NESPÁJAJTE BEZ TRANSFORMÁTORA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. krok – Spustenie regenerácie 
 
Nechajte tlačidlo „Recharge”  zatlačené na 3 sekundy. 
Na displeji začne blikať nápis „Recharge Now”,  
a spustí sa regenerácia. Počas tejto doby prístroj vykoná 
dezinfikáciu, a vzduch, ktorý ostal vo vnútri, odchádza  
z prístroja.  
 
 
 

12. krok – Zapnutie ohrievača vody 
 
Zapnite zariadenie na ohrev vody, ktorý ste na začiatku krokov na uvedenie do 
prevádzky vypli. V zariadení, ktoré je v nabitom stave, a plné tvrdou vodou (bojler, 
puffer nádrže) sa počas použitia v závislosti od používania voda postupne vymení na 
mäkkú vodu.  
 

13. krok – Spätné umiestnenie krytov 
 
Posuňte horný krycí prvok na svoje miesto, potom umiestnime kryt nádrže na soľ.  

Zadná časť 

displeja 

transformátor 

Snímač toku 

Spínač konc. stavu 

motor 

 

Select 

Menu RECHARGE 
TONIGHT (Press) 
NOW (Press for 3 Seconds) 
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Programovanie 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri elektrickom zapojení prístroja sa na displeji objaví vo forme blikajúceho nápisu 
typ prístroja a riadok test. znakov (napr. s3.0). 
(Ak na prístroji bliká nápis „SR-- ”, potom pomocou tlačidiel „Dole” ▼/ „Hore” ▲ 
nastavte „SR17”, potom stlačte tlačidlo „Select/Menu”.) 
 
Na prístroji bliká nápis „Present Time”. 
 
 

1. krok – Nastavenie presného času 
 
Ak na prístroji nie je možné vidieť nápis „Present Time”, stlačte tlačidlo 
„Select/Menu”, kým sa nápis nezobrazí. Nastavte presný čas pomocou tlačidiel 
„Dole” ▼/ „Hore” ▲. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V prípade 12-hodinového vyobrazenia dbajte na správnosť nápisu AM 
(dopoludnie) a PM (popoludnie). 
 

 

Select 
Menu 

RECHARGE TONIGHT (Press) 
NOW (Press for 3 Seconds) 

„Recharge” gomb „Select/Menu” gomb „Le” gomb 

„Fel” gomb Kijelző 
obrazovka 

(displej) 
tlačidlo „Hore“ 

tlačidlo „Dole“ tlačidlo „Select/Menu“ tlačidlo „Recharge“ 
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2. krok – Nastavenie tvrdosti vody z vodovodu 
 
K uvedeniu prístroja do prevádzky je potrebné poznať tvrdosť vody prichádzajúcej 
z vodovodu, ako aj jej nastavenie na prístroji. Tvrdosť vody je potrebné namerať 
a nastaviť podľa nemeckého stupňa tvrdosti (nk°).  
Pokiaľ sa vo vode, ktorá prichádza od poskytovateľa, nachádza železo, ktoré je 
možné odstrániť prístrojom, potom prístroj nastavme tak, že v prípade každého 1ppm 
obsahu vody pridajme 5 hodnôt k nameranej nk° hodnote. (Príklad: 20 nk° voda 2 
ppm železo, nastaviteľná hodnota 30) 
 
1. Stlačte tlačidlo „Select/Menu” toľko krát, aby sa na obrazovke objavil nápis 
„HARDNESS”.  
 
 
 
 
 
 
2. Nastavte požadovanú hodnotu pomocou tlačidiel „Dole” ▼/ „Hore” ▲. 
 

3. krok – Nastavenie času regenerácie 
 
Cyklus regenerácie je potrebné nastaviť podľa zvykov spotreby vody tak, aby sa 
počas tejto doby neuskutočnil odvod vody, spotreba vody po zariadení na 
zmäkčovanie vody. 
 
1. Stlačte tlačidlo „Select/Menu” toľko krát, aby sa na obrazovke objavil nápis 
„Recharge Time”.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Nastavte požadovanú hodnotu pomocou tlačidiel „Dole” ▼/ „Hore” ▲. 
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Programovanie 2. 
 

Spustenie okamţitej regenerácie 
 V prípade spotreby vody nezvyčajného, mimoriadneho množstva sa môže 
stať, že sa prístroj vyčerpá. V takomto prípade je možnosť spustenia okamžitej 
regenerácie.  
 
- Stlačte a nechajte zatlačené tlačidlo „Recharge” dovtedy, kým sa na displeji 
neobjaví nápis „Recharge Now”.  
 
Regenerácie sa začne. Počas procesu je prístroj v „bypass” stave, teda voda, ktorá 
sa do vodovodnej siete dostane, tečie ďalej ako neupravená, disponujúca pôvodnou 
tvrdosťou, podľa možnosti počas tejto doby nepoužívajte teplú vodu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spustenie predčasnej regenerácie 
 Môže sa stať, že vopred vieme, že v nasledujúcich dňoch bude potrebná 
spotreba väčšieho množstva zmäkčenej vody, než je obvyklé množstvo (napr. 
návštevy) a v zariadení by už do nasledujúceho termínu regenerácie neostalo 
dostatočné množstvo, teda by sa „vybilo“. V takýchto prípadoch je možnosť 
spustenia predčasnej regenerácie. 
 
- Stlačte raz tlačidlo (nenchajte zatlačené) „Recharge”, na displeji blliká nápis 
„Recharge Tonight”.  

 
 
 
 
Zariadenie v ten deň, v termíne automatickej regenerácie (pozri: Programovanie 1. 
časť 3. krok), uskutoční predčasnú regeneráciu.  
Na výmaz funkcie stlačte opäť tlačidlo „Recharge”, zobrazí sa nápis „Recharge 
Tonight”. 
 
Nastavenie časového limitu medzi dvomi regeneráciami 
 Po uskutočnení základných nastavení uvedených v časti Programovanie 1 je 
zariadenie hotové na používanie. Zadaním presného času a dátumu automatickej 
regenerácie zariadenie spôsobom riadenia množstva, sledovaním množstva použitej 
vody, bude fungovať najhospodárnejším spôsobom.  
Okrem toho je možnosť zadať to, koľko dní môže uplynúť medzi max. dvomi 
regeneráciami. Nastavenie umožňuje na 1 až 15 dní. 
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- stlačte a nechajte zatlačené tlačidlo „Select/Menu” dovtedy, kým sa na displeji 
nezobrazí nápis „000--”.  

- stlačte ešte raz tlačidlo „Select/Menu”, zobrazí sa nápis na displeji „Auto 
Recharge”.  

- Nastavte požadovanú hodnotu pomocou tlačidiel „Dole” ▼/ „Hore” ▲. (1-15 
dní) 

 
Nastavenie ochrany proti vybytiu (97%) 
 Na prístroji je možné nastaviť, že ak by sa kapacita spotrebovala na 97%, aby 
automaticky spustil okamžitú regeneráciu, nezávisle od ktorejkoľvej časti dňa. Na 
aktiváciu (On) alebo výmaz (Off) funkcie:   

- stlačte a nechajte zatlačené tlačidlo „Select/Menu” dovtedy, kým sa na displeji 
nezobrazí nápis „000--”.  

- stlačte tlačidlo „Select/Menu” toľko krát, kým sa nezobrazí na displeji nápis 
„97”.  

- nastavte požadovanú hodnotu pomocou tlačidiel „Dole” ▼/ „Hore”▲ (ON/OFF) 

 
Zobrazenie 12 alebo 24 hodinového času 
 Je možnosť nastaviť zobrazenie presného času na displeji v 24 a 12 
hodinovom formáte. Zmena dvoch typov sa uskutoční takto:  

- stlačte a nechajte zatlačené tlačidlo „Select/Menu” dovtedy, kým sa na displeji 
neobjaví nápis „000--”.  

- stlačte tlačidlo „Select/Menu” toľko krát, kým sa na displeji nezobrazí nápis „24 
hr” alebo „12 hr”.  

- Nastavte požadovanú hodnotu pomocou tlačidiel „Dole” ▼/ „Hore” .  

 
Nastavenie cyklov spätného vyplachovania a rýchleho 
vyplachvoania 
V niektorých prípadoch môže byť potrebné nastavenie trvania cyklov spätného 
vyplachovania (bA=7min.) a rýchleho vyplachovania (Fr= 2min.), ktoré sa líši od 
výrobných nastavení. Takýto príklad je keď tlak vody je väčší ako 4 bary alebo nižší 
ako 3 bary. V prvom prípade je možné zvýšiť, v druhom prípade znížiť 
prednastavenia v záujme šetrenia vodou, resp. dokonalej regenerácie. Prosíme, 
uskutočnenie nastavenia ponechajte oficiálnemu odborníkovi, ktorý vykonáva 
uvedenie zariadenia do prevádzky! 

- stlačte a nechajte zatlačené tlačidlo „Select/Menu” dovtedy, kým sa na displeji 
nezobrazí nápis „000--”.  

- stlačte a nechajte zatlačené tlačidlo „Select/Menu” toľko krát, kým sa 
nezobrazí nápis „bA”  

- Nastavte požadovanú hodnotu pomocou tlačidiel „Dole” ▼/ „Hore” . (minút) 
- stlačte tlačidlo „Select/Menu” ešte raz, na displeji sa zobrazí nápis „Fr”.  
- nastavte požadovanú hodnotu pomocou tlačidiel „Dole” ▼/ „Hore” ▲ (minút). 
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Pamäť v prípade výpadku prúdu 
 Nastavenia zariadenia sa v prípade výpadku energie nevymažú, nestratia. Ak 
sa preruší prívod elektriky, ale po krátkom čase sa obnoví, potom sa zachovajú aj 
nastavenia hodiny.  
V prípade výpadku energie na dlhšiu dobu je potrebné nastavenia presného času 
opäť uskutočniť. V prípade, ak sa to neurobí, môže sa stať, že zariadenie spustí 
automatickú regeneráciu v čase, ktoré nevyhovuje určitej časti dňa.  
Ak výpadok prúdu nastane počas regeneračného cyklu, zariadenie bude 
automaticky po obnove dodávky energie pokračovať v regenerácii od 
prerušeného procesu. 
 
 

Úlohy pravidelnej údrţby 
 

Nasypanie soli  
Odstráňte kryt nádrže na soľ a množstvo soli kontrolujte pravidelne. V nádrži 
prístroja vždy musí byť soľ, inak sa môže stať, že sa do vodovodu dostane tvrdá 
voda. S ohľadom na použitie vody, je účelné dva-tri krát týždenne kontrolovať, 
v prípade potreby soľ doplniť, ak sa v nádrži úroveň soli zníži na 1/3.  
Pred nasypaním soli skontrolujte, či kryt plavákovej komory je na správnym 
spôsobom na svojom mieste.  
Je moţné pouţívať iba soľ špeciálne vyvinutý k zariadeniu na zmäkčovanie  
vody.  
 

Odstránenie mostíka zo soli  
 V prípade použitia soli zlej kvality alebo použitia zariadenia v miestnosti 
s vysokým obsahom pary sa môže stať, že sa v nádrži na soľ vytvorí tzv. mostík 
zo soli alebo násyp (priehrada) zo soli. Tento jav horizontálne uzavrie nádrž, čím 
zabráni, aby sa vyššie nachádzajúca soľ dostala na dno nádrže.  
V prípade úplne naplnenej nádrže je ťažké určiť vytvorenie násypu zo soli. 
Môžme to urobiť pomocou jednej tupej palice spôsobom uvedeným na obrázku. 
Na palici vyznačte výšku nádrže. Zapichnite palicu do soli, potom zatlačte 
smerom nadol. Ak je palica ešte ďaleko od spodku nádrže, a narazí na tvrdý 
odpor, potom je pravdepodobné, že sa vytvoril mostík zo soli. Opatrne, silnejšími 
pohybmi na viacerých miestach prerazte palicou násyp zo soli. Dbajte na to, aby 
ste nepoškodili nádrž. Nepouţite špicatý alebo ostrý predmet na tento účel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tupá palica 

označenie 
Soľ 
 

Mostík zo soli 
 

Hladina vody 
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Čistenie venturi ventilu 
 K fungovaniu zariadenie je neodpustiteľný čistý venturi ventil. Táto malá 
jednotka je zodpovedná za vytvorenie sacieho efektu, pretože postupuje do 
živicovej nádrže roztok soli potrebný k regenerácii. Ak sa nejakého dôvodu 
(piesok, špina, atď.) upchá, zariadenie nebude fungovať, výsledkom bude tvrdá 
vodovodná voda.  
 
K tomu, aby ste ho mohli skontrolovať, musíte odstrániť horný krycí kryt 
zariadenia. Posuňte ho dopredu, potom ho opatrne zdvihnite. Skontrolujte, či je 
zariadenie v normálnom, zmäkčovacom režime.  
Jednou rukou chyťte ventilovú skrinku, druhou rukou odkrúťte kryt. Nestraťte 
gumové tesnenie krytu.  
Vyzdvihnite súčiastky v poradí, ako je to zobrazené na obrázku, potom ich s 
čistou teplou mydlovou vodou vyčistite, a opláchnite studenou čistou vodou. 
V prípade potreby použite malú mäkkú kefu, dbajúc na to, aby ste neporušili 
povrch súčiastok. 
Opatrne vráťte prvky na ich miesto v správnom poradí. K namazaniu gumového 
krúžku používajte silikónové mazivo. Kryt natočte späť na komoru, potom opatrne 
zatiahnite. Vyhnite sa pretiahnutiu, čo môže viesť k zlomeniu krytu.  
 
 

veko 

O-krúţok 

upevňovačfiltra 

filter 

ventil 

košík 

TesnenieHVDC* 

komora 

Vedenie+spoj 

Tesnenie1-EP 

filter 
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Hlásenia chýb a ich moţné dôvody 
Na opravu väčšiny chýb postačuje jeden 5/16-vý šesťhlavový kľúč a skrutkovač. 

 
CHYBA 

 
DÔVOD 

 
RIEŠENIE 

Potreba 
súčiastky 

Nie je mäkká voda 1. v nádrži nie je soľ a. naplňte nádrž soľou 
b. spustite okamžitú regeneráciu  

Nie je 

Nie je mäkká voda 
a obrazovka displeja 
je tmavá 

1. Transformátor nie je dobre pripojený do 
nástenného konektora alebo spoj sa 
uvoľnil pri zariadení 

a. pohľadajte a opravte pretrhnutie, nastavte 
správny čas, a spustite okamžitú 
regenráciu 

Spoj alebo 
vedenie 
transformátora 

2. Poistka kvôli elektr. obvodu je vypn  a. vymeňte a zapnite poistku a spustite 
okamžitú regeneráciu 

Nie je 

3. Riadiaca doska sa pokazila a. vymeňte riadiaci panel Riadiaci panel 

Nie je mäkká voda 
a soľ v nádrţi je na 
vhodnej úrovni 

1. soľ v nádrži vytvorila mostík a.  odstráňte mostík zo soli v zmysle 
uvedených na 23.strane 

Nie je 

2. ručný bypass ventil je v pozícii bypass  a. nastavte ventil z režimu bypass na režim 
service (17. strana) 

Nie je 

Nie je mäkká voda, 
voda tečie z nádrţe 
na soľ, (prístroj je 
v reţime mäkkej 
vody) 

1. Venturi ventil sa upchal alebo poškodil a. Rozmontujte a vyčistite venturi ventil 
(24.strana) 

Nie je 

2. Unikanie je spôsobené poškodením 
jedného vnútorného ventilu 

a. vymeňte tesnenie a rotor Rotor/tesnenia 

3. Upchalo sa vyprázdňovacie potrubie na 
odvod odpadovej vody 

a. dbajte na to, aby vedenie nebolo 
nalomené alebo upchaté 

Nie je 

4. Tlak vody je príliš nízky alebo príliš 
vysoký (príliš nízky – nefunguje 
absorpcia soli, príliš vysoká – 
poškodzuje vnútorné súčiastky) 

a. zvýšte tlak vody aspoň na hodnotu 1.4 
bar. V prípade príliš vysokého tlaku vody 
(>7bar) nainštalujte regulátora tlaku. 

Nie je 

5. Plavákový ventil sa zašpinil a. vyčistite plavákový ventil, v prípade 
potreby vymeňte plavák 

Opravná 
jednotka 
plavákového 
ventilu 

6. Unikanie pri spojení ventilu a živicovej 
skrinky  

a. vymeňte tesnenia Balík tesnení 

Voda je občas tvrdá 1. Hodiny sú zle nastavené a. Skontrolujte a nastavte hodiny Nie je 

2. Tvrdosť vody nie je dobre nastavená a. Nastavte správne tvrdosť vody (20.strana) Nie je 

3. Zlé nastavenie typu prístroja a. Nastavte  typ „SR17” (19.strana) Nie je 

4. Uskutočnila sa spotreby vody počas 
regenerácie 

a. Vyhnite sa spotreby vody počas 
regenerácie, podľa potreby upravte čas 
regenerácie (20.strana) 

Nie je 

5. Tvrdosť vodovodnej vody sa zvýšila a. Skontrolujte tvrdosť a obsah železa 
vodovodnej vody, potom upravte 
nastavenia podľa potreby (19-20 strana) 

nie je 

6. Kvôli zvýšenej spotrebe pre ytekajúcu 
záchod. nádrž alebo kohútik na 
umýbanie rúk sa rýchlo vybije živicová 
náplň 

a. Zastavte unikanie a kvapkanie Nie je 

Ţelezo je vo vode 1. v prívodovej vodovodnej sieti je vysoký 
obsah železa 

2. v zmäkčenej vode je železo 
 
3. železo organického pôvodu 

a. Skontrolujte obsah železa a nastavte 
prístroje správne 

b. Vyčistite živicovú n. so špeciálnym 
čistiacim prostriedkom 

c. tento druh železa nie je možné odstrániť 
so zariadením na zm.vody 

Nie je 

Unikanie ţivice 1. Zlom v rozdelovači alebo stúpacom 
potrubí  

a. Vymeňte spoj nádrže na živicu Spoj nádrže 

Unikanie z nádrţe 
na soľ 

1. Zlom v komore plavákového ventilu a. Vymeňte vedenie pri plavákovej komore spoj 

Motor sa zastavil 
alebo klepotá 

1. Motor sa pokazil alebo kvôli  pokazeniu 
vnútorného ventilu je v motore príliš 
vysoký krut. moment 

a. Vymeňte rotor a tesnenia 
 
b. Vymeňte motor a vypínač 

Sada 
rotor/tesnenie 
motor/vypínač 

Chybový kód E1, 
E2, E3, E4 na 
displeji 

1. Elektrické vedenie sa poškodilo alebo je 
chybný spoj vypínača kon. stavu  

2. Chyba vypínača 
3. Chyba ventilu kvôli vysokému krut. 

momentu 
4. Motor je nefunkčný 

a. Vymeňte vedenie pri vypínači konečného 
stavu. Vymeňte vypínač 

c. Vymeňte testnenie rotora 
d. Vymeňte motor 

Jednotka 
motor/vypínač 
 
Jednotka 
rotor/tesnenie 

Chybový kód E5 1. Chyba prednej dosky a. Vymeňte riadiacu dosku Riadiaca doska  

Odstránenie chybových kódov na displeji: 1. vytiahnite transformátor ---- 2. opravte chybu ---  3. zapojte 
transformátor  --- 3. počkajte 6 sekúnd. Ak sa chybový kód opäť zobrazí, chybu sa nepodarilo opraviť. 
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Automatická samokontrolujúca funkcia 

 
Prístroj má funkciu tzv. automatickej samokontroly, ktorá pravidelne sleduje súčiastky 
prístroja (okrem 230/24V pripojenia a merača prietoku vody) a v prípade chyby 
zobrazí príslušný kód chyby na obrazovke displeja. 
Chybové kódy sú uvedené v tabuľke na 25. strane. 
 
Po zobrazení chybového kódu tlačidlá funkcií riadiaceho panela nefungujú, aktívne 
ostáva iba tlačidlo „Select/Menu”. Pomocou tohto tlačidla servisný pracovník  vie 
spustiť program manuálnej sebakontroly, v záujme presnejšieho určenia chyby.  
 

Funkcia manuálnej samokontroly 
 
Dodržujte nasledovné kroky, aby ste mohli prístroj skontrolovať počas sledovania 
regeneračného procesu. 
 Odstráňte horný krycí prvok prístroja, aby boli súčiastky, ktoré sa počas funkcie 
pohybujú, dobre viditeľné. 
 

1. Stlačte a nechajte zatlačené tlačidlo Select/Menu kým sa na displeji neobjaví 
nápis „000 - -„.  

 
 
 
 
 
 

2. Prvé tri miesta hodnôt označuje fungovanie merača prietoku nasledovným 
spôsobom: 

 000 (pohotovosť) = nie je spotreba mäkkej vody, na vodomere nie je prietok 
 - OTVORTE KOHÚTIK NACHÁDZAJÚCI SA V BLÍZKOSTI -  
 000 – 199 (premenná)  = hodnota × 3.78 litrov hodnota momentálneho 
prietoku vody 

  (Napr. 012 = 12×3.78 = 45,36 liter/hod. prietok vody) 
Ak sa v prípade odberu vody na displeji naďalej objaví nápis „000”, potom stiahnite 
snímač z ventilu, a s pomocou malého magnetu skontrolujte jeho funkčnosť. Ak sa 
pri pohybe s magnetom zmení nápis na displeji, potom skontrolujte turbínu 
vodomeru. 

Vodomer  spínač 

alebo P 

motor 

Skrinka snímača 
 

Turbína 
 

Pozdro turbíny 

Odtok ventilu 
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3. Písmeno (P) alebo znaky (-) alebo (--) ukazujú aktuálnu pozíciu Konečného 

stavu spínača ako posledné dva znaky. Písmeno (P) označuje, že spínač je 
uzavretý, (-) alebo (--) označuje otvorený stav spínača. 

4. Použite tlačidlo „Recharge”, aby ste mohli manuálnym riadením krokovať ventil 
medzi cyklami regenerácie, v záujme kontroly správneho fungovania prístroja. 

Prosím, skontrolujte, či sa nevytvoril mostík zo soli v nádrţi na soľ! 
 
5. V režime diagnostiky je možné odčítať nasledovné informácie, ktoré boli 

uložené od prvého zapnutia prístroja:  
 
a. Stlačte a nechajte zatlačené tlačidlo „Hore” ▲, aby sa objavil počet dní od 

uvedenia prístroja do prevádzky 
b. Stlačte a nechajte zatlačené tlačidlo „Dole” ▼, aby sa objavil počet všetkých 

regenerácií, ktoré sa uskutočnili od zadania typového kódu prístroja (SR17). 
 

6. Stlačte a nechajte zatlačené tlačidlo „Select/Menu”, kým sa neobjaví nápis 
„SR14” alebo „SR17” alebo „SR24”. Tento kód identifikuje typ prístroja. Ak sa 
neobjaví nápis „SR17”, potom váš prístroje je zle naprogramovaný. 

 
 
 
 
 

7. V prípade zobrazenia „SR17” na návrat displeja do východiskového zobrazenia 
(aktuálny čas) – Stlačte tlačidlo „Select/Menu”. 

 
8. Na zmenu nastavenia „SR”   - stlačte niektoré z tlačidiel „Dole” ▼ „Hore” ▲, 

kým sa na displeji neobjaví nápis „SR17”. Vtedy stlačte tlačidlo „Select/Menu”, 
a nastavenie sa uloží, displej sa dostane do východiskového stavu (zobrazenie 
aktuálneho času). 

 
 

Kontrola regenerácie 
 
Týmto hľadač chyby skontroluje motor ventilu, plávajúci ventil, ventil na vsiaknutie 
soli, prietokové rýchlosti a ďalšie funkcie riadiaceho panelu. 
Poznámka: displej musí zobraziť aktuálny čas (neblikať). Ak je na displeji zobrazený chybový 
kód, potom pouţitím tlačidla „Select/Menu” vstúpte najprv do funkcie manuálnej samo-
kontroly. 
 

1. Stlačte a nechajte zatlačené tlačidlo „Recharge” . Prístroj spustí regeneráciu, 
pričom sa na displeji zobrazí blikajúci nápis „Recharge”. Spustí sa cyklus 
nabíjania. Odstráňte kryt plavákovej nádrže, a pomocou baterky skontrolujte, či 
sa nádrž správnym spôsobom naplní vodou.  

a. ak sa hladina vody v nádrži nezvýši, potom hľadajte dôvod poruchy,  
nepriechodnosť cez venturi ventil, vsakovacej trubice, atď. 
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2. Preskúmaním režimu nabíjania, stlačte tlačidlo „Recharge”, aby sa prístroj 
dostal do režimu premývania. V odtokovom potrubí sa objaví pomalý 
odtok vody. Skontrolujte, či sa v skrinke plavákového ventilu znížila 
úroveň vody.  

Presvedčte sa o tom, či sa v nádrţi na soľ nevytvoril mostík zo soli! 

 
 a. Ak sa z plavákovej nádrže prístroja voda  neodvedie, skontrolujte 
nasledovné: 

o Zanesený alebo chybný venturi ventil 
o Zle zmontovaný venturi ventil 
o  Potrubie odvádzajúce odpadovú vodu je zanesené alebo zalomené, 

preto vzniká protitlak  
o V plavákovej komore je nejaký predmet, ktorý zabraňuje fungovanie 
o  Chyba vnútorného ventilu alebo súčiastky 
Poznámka: Ak sieťový tlak vody je príliš nízky, potom odtokové pripojenie 
umiestnené príliš vysoko môţe tieţ zapríčiniť protitlak. 
 

Stlačte opäť tlačidlo „Recharge”, aby sa prístroj dostal do ďalšieho cyklu – 
spätného vyplachovania. Skontrolujte, či cez potrubie na odvod odpadovej vody 
odteká voda rýchlo a veľkého množstva.  

a. Poukazuje na chybu nedostatočného odtoku, čo môže byť 
zapríčinené uzavretím odtokového potrubia, resp. chybou rozdel. 
ventilu. 

 
3. Opäť stlačte tlačidlo „Recharge”, aby sa prístroj dostal do cyklu rýchleho 

vyplachovania. Opäť skontrolujte, či voda cez odvádzacie potrubie odchádza 
rýchlo. Nechajte, aby prístroj počas niekoľkých minút uskutočnil spätné 
vyplachovanie, odstránením znečistenia, ktoré v ňom ostali. 

4. V záujme vrátenia sa do režimu zmäkčovania vody stlačte tlačidlo „Recharge”. 
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SÚČIASTKY 1. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 30 

 

Por. 
č. 

Číslo poloţky Pomenovanie 

1 7276678 Riadiaci panel 

2 7250826 Elektrické prípojné vedenie 

3 7171349 Filter 

4 7221746 Vsakovacia trubica 

5 7113016 Spoj vedenia 

6 7131365 Filter 

7 7080653 Strmeň 

8 7092252 Ventilové teleso 

9 7116713 Bilincs 

10 7221754 Set plavákov 

11 7250884 Kryt nádrže na soľ 

12 7155115 Kryt plavákovej komory 

13 7082150 Zátka 

14 7109871 Plaváková komora 

15 7148875 Skrutka ¼ - 20 Nylon 

16 7003847 Tesnenie 

17 7238523 Nádrž na soľ 

18 0900431 Strmeň na vedenie 

19 1103200 Koleno pretoku 

20 9003500 Tesnenie 

21 RMH001 Živicová náplň 

22 7105047 Rozdel. ventil 

23 7114787 Nádrž živice 

24 7088033 Strmeňová spona 

25 7176292 Strmeň 

26 7170270 O- krúžok 2-3/4” x3” 

27 7077870 Horný rozdeľovač 

28 7170254 O-krúžok 13/16” x 1-1/16” 

29 7170296 O- krúžok 2-7/8” x 3-1/4” 

30 7237381 Uzáver pary 

31 7225499 Upevňovacia doska 

32 7223528 Horný krycí prvok (bez nálepky) 

7251848 Nálepka (horný krycí prvok) 

33 7235460 Doska na ochranu proti počasiu 
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SÚČIASTKY 2. 
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Por. 
č. 

Číslo poloţky Pomenovanie 

1 7070412 Skrutka #4 – 24 × 1 – 1/8” 

2 7117816 Podpera 

3 7030713 Spínač 

4 7077472 Rozpínacia ihla 

5 7074123 Skrutka #10  14 × 2 ” (5db) 

6 7199729 Veko 

7 7170262 Tesnenie O- krúžku 1.1” × 1.4” 

8 7167659 Upevňovač filtra 

9 7146043 Filter 

10 0521829 Zučovač 

11 7095030 Filter 

12 7248007 Set Venturi ventilov s tesnením 

- 7190547 Tesnenie (iba) k venturi ventilu 

13 1148800 Zužovač 

14 1202600 Spoj 

15 7081104 Komora Venturi ventilu 

16 7081201 Upevňovač 

17 7081764 Tesnenie 

18 7170319 O krúžok ¼” × 3/8” (2ks) 

19 7082053 Ventilové teleso 

20 7129889 Pružina 

21 7092642 Zátka (tesnenie - výstup) 

22 7170204 Krúžok O 3/8” × 9/16” 

23 7134224 Tesnenie rotora 

24 7170246 O krúžok 3-3/8” × 3-5/8” 

25 7199232 Rotor 

26 7082087 Vlnitý krúžok 

27 7170212 O krúžok ¾” × 15/16” 

28 7170238 O krúžok 7/16” × 5/8” 

29 7085263 Kryt ventilu 

30 7170327 O krúžok 5/8” × 13/16” 

31 0900431 Strmeň vedenia 

32 7024160 Spoj vedenia na vyprázdňovanie 

33 7142942 Strmeň 

34 0501228 Zužovač 

35 7113927 Ozubené koleso 

36 0503288 Ozubené koleso krúžku (prsteňa) 

37 7231385 Doska na podopieranie motora 

38 0900857 Skrutka #6 -20 × 7/8”  (2ks) 

39 7250622 Motor (spolu so skrutkou) 

40 7224087 Skrutka k motoru 6# - 20 × 7/8” (2ks) 

41 7170288 O krúžok (2ks) 

42 7116713 Upevňovacia spona (2ks) 

43 7248714 Skrinka snímača 

44 7113040 Turbína a jej súčiastky 

45 --  

46 --  

47 0900060 O krúžok k snímaču 
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Sety tesnení pre údrţbu, servis a opravu 
 
Počas periodických alebo garančných údržieb je účelné používať nasledovné balíky 
na opravu: 
 

EK10S-A 
 
 
 
 
Tesnenia riadiacej 
hlavy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
EK10S-B 
 
K ventilu Venturi  
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EK10S-C 
 
 
O krúžky na 
pripojenie 
riadiacej hlavy 
a nádrže na 
živicu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK10S-D 
 
 
Set turbín 
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