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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тази брошура е неразделна част от прибора и трябва да се предаде на инсталатора, 
който на свой ред трябва да я върне на потребителя, след като е попълнил контролната таблица 5

ЛЕГЕНДА  (фиг. 1):
A    СЪД  ЗА  СОЛЕН  РАЗТВОР
B    ПРОТИВОПРЕЛИВНИК
C    КЛАПАН  ALIA
D    ЦИЛИНДЪР
E    ПРЕЛИВНА  ТРЪБА
F    МРЕЖА
G    ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ

LEGEND (fig. 1):
A BRINE TANK
B ANTI OVERFLOW
C ALIA VALVE
D CYLINDER
E OVERFLOW PIPE
F GRID
G AIR CHECK

ФИГ. 1

ФИГ. 2

ФИГ. 3

ЛЕГЕНДА (фиг. 3):
A    ВЪЗВРАТЕН  КЛАПАН 
B    КРАН  НА  ИЗХОДА
C    БАЙ-ПАСЕН  КРАН
D    КРАН  НА  ВХОДА
E    ПРЕЛИВНА  ТРЪБА
F    РАЗТОВАРВАЩА  ТРЪБА 
G    ВХОДНА  ТРЪБА
H    ИЗХОДНА  ТРЪБА
I      ВРЪЗКА  ЗА ПРЕЛИВНИКА 
L    ЕТИКЕТ
M    ВИНТ  ЗА  МИКСЕРА 
N    ТУРБИНКА

LEGEND (fig. 3):
A NON-RETURN VALVE
B OUTLET TAP
C BY-PASS TAP
D INLET TAP
E OVERFLOW PIPE
F UNLOADING PIPE
G INLET PIPE
H OUTLET PIPE
I OVERFLOW UNION JOINT 
L LABEL
M MIXER SCREW
N TURBINE

ДРЕНАЖ

ТУРБИНКА 
ИЗХОД

ВХОД
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ФИГ 6 ФИГ. 7

РАЗТОВАРВАЩА
ТРЪБА

ФИГ. 5

ФИГ. 4 A ФИГ. 4 B

НАЛЯГАНЕ

С ДЕЗИНФЕКЦИЯ

С АЛАРМА ЗА СОЛ

БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

С ПРОВЕРКА ЗА СОЛ



ФИГ. 10
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ЛЕГЕНДА  (фиг. 10):
A   ЖАК
B   ТРАНСФОРМАТОРЕН  ЩЕПСЕЛ
C   СВЕТОДИОД  ЗА  АЛАРМА  ЗА  СОЛ 
D   СВЕТОДИОДИ

LEGEND (fig. 10):
A JACK
B TRANSFORMER PLUG
C SALT ALARM LED
D LED LIGHTS

ФИГ. 11

ЛЕГЕНДА  (фиг. 11):
A   ЕЛЕКТРОДИ  НА  ХЛОР-
       ГЕНЕРАТОРА
B    ЕЖЕКТОР
C   ФИЛТЪР НА ЕЖЕКТОРА
D   КАПАЧКА

LEGEND (fig. 11):
A  CHLORINE GENERATOR 

 ELECTRODES
B EJECTOR
C EJECTOR FILTER
D CAP

LEGEND (fig. 8/9):
A MOTOR CABLE
B MOTOR CABLE CONNECTOR
C POWER SOURCE CONNECTOR
D MOTOR
E CAMSHAFT MAGNETS
F DISINFECTION CABLE CONNECTOR
G MAGNETIC SENSOR
H MAGNETIC SENSOR CABLE
I MAGNETIC SENSOR CABLE CONNECTOR
L BATTERY
M REMOTE SALT SIGNAL CONNECTOR
N TURBINE CONNECTOR
O SERIAL EXTERNAL CONNECTOR RS232
P FUSE
Q POWER CONNECTION

ЛЕГЕНДА  (фиг. 8/9):
A    КАБЕЛ  НА  МОТОРА
B    КУПЛУНГ  ЗА  КАБЕЛА  НА  МОТОРА
C    КУПЛУНГ  ЗА  ЗАХРАНВАНЕТО
D    МОТОР
E    МАГНИТИ  НА  ГЪРБИЧНИЯ  ВАЛ
F    КУПЛУНГ  ЗА  КАБЕЛА  ЗА  ДЕЗИНФЕКЦИЯ
G    МАГНИТЕН  СЕНЗОР
H    КАБЕЛ  ЗА  МАГНИТНИЯ  СЕНЗОР
I     КУПЛУНГ  ЗА  КАБЕЛА  НА  МАГНИТНИЯ  СЕНЗОР
L    БАТЕРИЯ
M  КУПЛУНГ  ЗА  ДИСТАНЦИОНЕН  СИГНАЛ  ЗА  СОЛ 
N   КУПЛУНГ  ЗА  ТУРБИНКАТА
O   КУПЛУНГ  ЗА  ВЪНШЕН  СЕРИЕН  RS232
P    ПРЕДПАЗИТЕЛ
Q   ВРЪЗКА  ЗА  ЗАХРАНВАНЕТО

ФИГ. 8 ФИГ. 9

отвор

инжектор
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ФИГ.13 ФИГ. 14

ФИГ. 12

ЗАТВОРЕН CLOSED ОТВОРЕН OPEN

A

C

B

D

1
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БЪЛГАРСКИръководство
с инструкции AL VOLUMETRIC

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
- Този прибор не трябва да се използва от деца или хора с 

физически, ментални или сензорни увреждания, както и 
от хора с липса на опит, освен ако не са под наблюдение 
на отговарящ за тяхната безопасност или не получат 
инструкции за правилния и безопасне начин за ползване 
на прибора и не са предупредени за рисковете.

- Никога не опитвайте да поправяте прибора сами: може 
да причините повреди. Поискайте помощ от продавача.

-

-

Никога не докосвайте или използвайте омекотителя с 
мокри или влажни ръце и крака, както и боси.
За редовното добавяне на сол прочетете главата от 
ръководството за потребители (вижте глава 11, 
“ПОДДРЪЖКА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ”).

1) ВЪВЕДЕНИЕ И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 1.1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО
Това ръководство е предназначено за квалифициран 
персонал, запознат с нормите за електрическа и здравна 
безопасност, отнасящи се за мястото на монтажа.
Предназначението му е да даде полезна информация и 
предупреждения както за инсталатора, така и за 
потребителя, относно:

• Как да съхранява прибора преди употребата му: 
- Условия на мястото и помещението
- Срокове на годност 

• За инсталатора: 
- Мерки за хигиенна и електрическа безопасност
- Описание и характеристики на прибора
- Място и начин на монтаж
- Активиране
- Програмиране
- Поддръжка
- Процедури след дълго бездействие на прибора
- Депониране на прибора
- Решения на някои проблеми 

• За потребителя:
- Добавяне на сол
- Инструкции за периодичното промиване на смолите
- Инструкции за грижи и почистване на прибора
- Здравни и хигиенни предупреждения относно 

произвежданата от прибора вода  

Ръководството дава и насоки за избягване на неправилна 
употреба на прибора и указва отговорностите на 
инсталатора и на потребителя, поради което предлагаме да 
го прочетете преди да монтирате или използвате 
омекотителя за вода.
Ако указанията не са спазени, производителят не поема 
отговорност за каквито и да е увреждания, причинени на 
хора, вещи или животни и ще счита гаранцията невалидна.

 1.2 ЗАПАЗВАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО
Това ръководство е неразделна част от продукта. То трябва 
внимателно да се пази от потребителя и да съпровожда 
продукта, дори при смяна на собствеността.

 1.3 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРИБОРА
Приборът се идентифицира по числата, изписани дебело 
долу вляво върху етикета на омекотителя. Етикета може да 
намерите върху контейнера за сол (фиг. 3, L), върху 
опаковката и на гърба на това ръководство. 

 1.4 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Този продукт отговаря на Нормативите на Общността и 
националните законодателства, приложими към момента 
на появата му на пазара. Тъй като той не е включен в 
ПРИЛОЖЕНИЕ IV от ДИРЕКТИВА 2006/42/CE, 
производителят е предприел всички необходими стъпки 
сам да сертифицира нанасянето на CE маркировка върху 
етикета на контейнера за сол.
Подписаната от производителя декларация за съответствие 
е налична при поискване и он-лайн.

 1.5 ХИГИЕННИ НОРМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ICIM ТЕСТ
Приборът е тестван от ICIM Института за Сертифициране 
на Механика в Италия, лицензирана лаборатория за 
сертифициране за съответствие с:
•

•

Reg. n.1935/2004/CE продукти и компоненти в 
контакт с елементи по разпоредбите на MOCA.
D.M. n.174/2004 продукти и компоненти, които 
се използват в контакт със захранваща вода.

ТРЯБВА да се използват оригинални части за ремонт и 
поддръжка, за да се гарантира хигиенна безопасност. 
 1.6 ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
За съхранение:
- Съхранявайте омекотителя за вода на сухо място
- Температурата за съхранение трябва да е между 4 - 35°C
- Препоръчваме приборът да се използва до 24 месеца.
За инсталатора:
Предлагаме приборът да се монтира след внимателно 
прочитане на ръководството с инструкции. Ако възникнат 
усложнения, предлагаме да поискате помощ от продавача. 
Информация за него има на последната страница от 
ръководството.
Производителите не отговарят за повреди или щети, 
възникнали от неспазване на тези предпазни мерки.
2) ОТНОСНО ПРИБОРА 

 2.1 КАК РАБОТИ?
Катйонните смоли в съда на омекотителя преобразуват 
калциевия карбонат в натриев карбонат, който е разтворим 
във вода при работните температури както на машини за 
кафе, така и на машини за лед. Преносът на натриеви йони 
между смолите и водата е задължителен за омекотяването 
на питейна вода, но този процес води до промяна на дебита 
и консумацията на вода. Поради това е нужно регенериране 
на изтощените смоли чрез прекарване на вода и сол през 
тях, което ги връща в активното им състояние.
Постепенно смолите губят катйонните си функции, а от тук 
и ефективността си при всяко регенериране. Препоръчваме 
да ги сменяте на всеки седем години употреба.
За гарантиране правилната работа на смолите е важно да се 
добавя периодично сол в съда за солен разтвор (фиг. 13). 
Солта автоматично се поема под формата на солен разтвор 
по време на цикъла на регенериране.
Ако в съда за солен разтвор вече няма сол, омекотителят ще 
алармира потребителя да напълни контейнера с визуални и/
или звукови сигнали. Освен това, по време на регенериране 
омекотителят прави дезинфекция на смолите с цел 
предотвратяване образуването на бактерии.

 2.2 ОПИСАНИЕ НА ПРИБОРА
Главните компоненти на омекотителя за вода са:

• 1 5-цикълен обемен клапан модел ALIA (фиг. 1, C), със 
следните характеристики: 

- Може да работи обемно (с турбинка фиг.3, N) или 
базирано на време (без турбинка)

- Настройките могат да се правят на 5 езика
- Изпълнява различните стъпки за активиране независимо,
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като използва програмата "за инсталиране"

- Смолите се промиват с функция “плакнене на смоли”
- Тя може полу-автоматично да изпълни регенерирането 

само с натискане на подходящия бутон
- Дезинфекцира смолите при регенерирането (фиг. 4, A)
- Предупреждава с визуален и/или звуков сигнал дали не 

липсва нужната за регенерирането сол (фиг. 4, A)
Сигнализира да проверите наличието на сол в съда.
- Запаметява алармите за недостиг на сол
• 1 контейнер за съда с разтвор и за солта (фиг 1, A).
• 1 съд, съдържащ смоли за омекотяване на вода (фиг. 1, D). 

 2.3 ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА
• 1 омекотител за вода AL (фиг. 1)
• 1 ръководство с инструкции
• 2 метра дренажна тръба (фиг. 3, F)
• 1 ъглова връзка за защита от преливане (фиг. 3, I)
• 1,5 метра тръба за защита от преливане (фиг. 3, E) 
•

•

1 бай-пас връзка за поставяне на два крана и разкачане на 
омекотителя без прекъсване притока на вода (фиг. 11)
2 крана за свързване към водоснабдителната система 
(фиг. 2 и фиг. 3, B, D).

 2.4 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел: AL5V AL8V AL12V
Литри смола [ l ]:  3.5 5.5 9
Размер (фиг. 6)
A - Широчина [mm]: 230 250 285
B - Дълбочина [mm]:..................................... 360 460 405
C - Височина [mm]:...........................................460 485 595
Тегло [Kg]:.................................................. 11 12 15
Сол за регенериране [Kg]..................... 0,6 1 1,5
Добавяне на сол [Kg]..................................... 10 20 25
Цикличен капацитет [m3 °f]............. 21 33.6 50.5
Захранване: ...................................................................... ВХОД: 230V 50/60 Hz стандартно

120V 60 Hz      опция
          ИЗХОД: 15V DC

Налягане на входящата вода: .. 0,2 ÷ 0,8 MPa (2 ÷ 8 bar)
Номинален дебит при 4 bar ......... 1400 l/h
Стайна температура: ................................... 4°C - 35°C
Консумирана мощност: ....................... 4 W
Връзки за свързване към .................... 3/8”G; 3/4”G; тръба Ø12 mm 
водопроводната система:          (фиг. 2)

 2.5 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВХОДЯЩАТА ВОДА
Входящата вода трябва да е:
• Питейна и чиста (SDI 1)
• Температурата трябва да е между 6° и 25°C
• Твърдостта трябва да е под 900 ppm CaCO3 (90°f) 

 2.6 РАБОТА НА ПРИБОРА СПОРЕД ТВЪРДОСТТА
       НА ВОДАТА
Таблицата показва литрите вода, която AL омекотителите 
предоставят в зависимост от твърдостта на входящата вода.
Излизащата от омекотителя вода е с твърдост 2° fH.

ТАБЛИЦА 1  Обем омекотена вода

3) МОНТАЖ
 3.1 ОПАКОВКА
•

•

Преди монтажа проверете дали приборът не е бил 
повреден при транспортиране и дали не личат аномалии. 
При съмнение попитайте продавача, информация за 
койтое написана на гърба на ръководството.
За запазване на хигиенната безопасност препоръчваме 
приборът да се извади от опаковката непосредствено 
преди неговото монтиране.

• Не изхвърляйте опаковката за известно време, и дръжте 
малките и опасни части от нея далече от деца.

• Вътре в контейнера за сол се намират:

- Дренажните тръби (фиг. 3, E, F)
- Трансформаторът (фиг. 10, B) 
- Пакетът с връзките (фиг. 2)
- Бай-пасните връзки (фиг. 12, C, 1)
• Уверете се, че в контейнера за сол не са останали части 

от опаковката.

 3.2 ИЗБОР НА МЯСТО ЗА МОНТАЖ
•
•

•

•

•

Приборът трябва да се монтира в хоризонтално положение.
Преди мястото на монтаж не трябва да има друга машина 
за третиране на вода.

верете се че входящата вода идва от питеен водопровод. 
Препоръчваме преди монтажа да проверите химичните и  
физичните параметри на питейната вода, както и нейната 
твърдост. 

• 

Монтирайте прибора близо преди дренажен съд, така че 
излизащата от предпазната преливна тръба вода да изтича 
безпрепятствено. 
 Монтирайте прибора на сухо и достъпно място за лесната 
му поддръжка и почистване. Не монтирайте прибора на 
мръсни и нехигиенични места или на такива, които са 
трудни за почистване.
Уверете се, че стайната температура в мястото за монтаж е 
между 4°C и 35°C.
Пазете прибора от корозивни или киселинни продукти.
Ако омекотителят за вода е близо до бойлер, проверете 
дали тръбите и самият омекотител не са подложени на 
прекомерно нагряване. Ако е възможно, монтирайте тръба, 
която да осигури няколко метра (поне 3) разстояние между 
изхода на омекотителя и входа на бойлера.
Не монтирайте в места, където нормите за електрическа и 
лична безопасност явно не са спазени.

• Хидравличното налягане не трябва да е под 0.2 Mpa (2 bar)
 или над 0.8 Mpa (8 bar). (Препоръчваме поне 3 или 4 bar)

•

•

•

Ако хидравличното налягане е над 8 bar, трябва да се 
монтира редуктор на налягането.
Ако хидравличното налягане е под 0.2 Mpa (2 bar), 
приборът може да не работи правилно.
 Пакетите или кутиите със сол не трябва да се държат на 
влажни места или директно върху пода: поставяйте ги, 
например, върху дървен палет.

 3.3 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВОДОПРОВОДНАТА СИСТЕМА
Свързването към водопроводната система трябва да бъде 
изпълнено от квалифициран персонал съгласно всички 
действащи нормативи и инструкциите на производителя.
При монтажа ползвайте тръби, шлаухи, кранове и други 
компоненти, които отговарят на действащите нормативи за 
санитарна безопасност DM 174/2004. Те трябва да останат в 
опаковките си до самия монтаж, за да запазят санитарната 
си безопасност. Забранено е ползване на компоненти, които 
не са подходящи за контактуване с питейна вода или чиято 
санитарна безопасност е компрометирана, тъй като могат да 

ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА

МОДЕЛ  °f 20 30 40 50 60
 °d 11 16 22 28 33

ppm CaCO3 200  300  400  500  600
AL5V литри 1050 700 525 420 350
AL8V литри 560
AL12V литри 840

 ръководство 
 с инструкции  AL VOLUMETRIC

1680 1120 840 672
2520 1680 1260 1008
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влошат качеството на третираната вода.
Предлагаме да се използва начинът на монтаж, описан на 
фиг. 3, тъй като той включва бай-пас за избягване спиране 
на водоподаването в случай, че приборът трябва да бъде 
изключен заради поддръжка. Бай-пасът позволява да се 
ползва вода дори по време на поддръжка на прибора. 
Проверете дали на входа (INLET) и на изхода 
(OUTLET) на прибора няма поставени предпазни 
санитарни капачки (фиг. 2), които не трябва да се 
свалят преди самия монтаж.

 3.3.1 БЪРЗИ ВРЪЗКИ
Тръбите се свързват към крановете с бързи връзки.
Свързването става чрез вмъкване на тръбата докрай. 
Металните вложки на бързите връзки ще предотвратят 
разкачване на тръбата.
За разкачване на тръбата трябва да свалите налягането в 
съда, след което да натиснете черния пръстен около нея в 
близост до мястото на свързване и да я издърпате (фиг. 5).
Уверете се, че:
• Тръбите за входяща (фиг. 3, G) и изходяща (фиг. 3, H) 

вода отговарят на нормите за тръби за питейна вода.
• Тръбата за входяща вода е с вътрешен диаметър поне 

8 mm.
Предлагаме монтиране на филтър преди входящата тръба 
(фиг. 3, G), който да пречиства постъпващата вода.
На изхода за вода от омекотителя монтирайте 
възвратен клапан (фиг. 3, A) (DVGW, DIN 1988 T2), за 
да защитите прибора от обратен поток гореща вода, 
който може да причини повреди.
Монтирайте кран за вземане на проби от изходящата вода, 
за да можете да проверявате нейната твърдост.
Свържете тръбите за входяща и изходяща вода към 3/8”G 
или 3/4”G връзките от опаковката и ги стегнете надеждно 
(фиг. 2 и фиг. 3, D, B).
Вмъкнете връзките докрай в крана (фиг. 5).
Тръбите трябва да са свободни, без смачквания или 
притискания.
3.4 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ДРЕНАЖНАТА СИСТЕМА
Получената при регенериране отпадъчна вода се 
отвежда към съд чрез доставената пластмасова 
гъвкава  тръба с вътрешен диаметър 8 mm (фиг. 3, F) . 
Често причина за неправилна работа на омекотителя 
е, че тази тръба не е монтирана правилно. (фиг. 6, A) 
Вмъкнете дренажната тръба в нейната връзка (фиг. 2, 
“DRAIN”) и поставете другия и край в съда, като 
проверите следното:
• Ако съдът се намира над омекотителя, максималната 

приемлива височина е 1.8 метра, тръбата не трябва да е 
по-дълга от 5 метра и налягането във водопроводната 
мрежа трябва да е поне 3 bar (фиг. 7).

• Тръбата не трябва да е смачкана или огъната, тъй като 
водата трябва да изтича безпрепятствено (фиг. 6, A); 

•

•

•

Дренажната тръба никога не трябва да се свързва пряко 
към сифон или други дренажни тръби, за да се избегнат 
обратни потоци и замърсяване на омекотителя. 

Дренажната тръба трябва да виси над, а не да е 
потопена във водата в съда.

Уверете се, че тръбата няма да се измъкне по време, 
 когато омекотителят изпълнява регенериране. 

 3.5 СВЪРЗВАНЕ КЪМ СЪДА СЪС СОЛЕН РАЗТВОР
Инсталаторът трябва да се увери, че тръбите и връзките 
между крана и съда със солен разтвор са добре уплътнени, 
за да не се допусне проникване на въздух (фиг. 13, A).

 3.6 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ПРЕЛИВНАТА ТРЪБА
Монтирането на предпазна преливна тръба (фиг. 3, E) на 
съда със солен разтвор позволява дрениране на излишната 
вода от него, което може да се получи от неправилно 
запълване или неизправна работа.
В случай че бързата връзка за защита от преливане не е 
монтирана към омекотителя, пробийте отвор с диаметър 
17 mm в съда за солен разтвор на около 10 cm под капака 
(фиг. 1, E) и затегнете бързата връзка (фиг. 3, I). Вкарайте 
зелената гъвкава тръба (включена е в опаковката) в бързата 
връзка и я свържете към съд, който трябва да се намира 
под връзката, така че излизащата евентуално вода да не е 
под налягане (фиг. 6, B).
Не поставяйте преливната тръба в същия съд, който се 
използва от дренажната тръба, за да предотвратите 
обратни потоци вода към съда със солен разтвор (фиг. 14).

 3.7 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА 
Уверете се, че напрежението в електрическата мрежа 
отговаря на необходимото за прибора.
Уверете се, че щепселът пасва на контакта. В противен 
случай квалифициран техник трябва да го смени. Той 
трябва също да провери дали кабелите отговарят на 
консумираната мощност.
Монтажът трябва да отговаря на закона за 
електрически системи - CEI 64.8.
Този прибор е произведен в съответствие с важните 
изисквания за безопасност, зададени от следните 
европейски нормативни разпоредби:

• Директива за Ниско Напрежение 2014/35/UE
• Директива за Електромагнитна Съвместимост  2014/30/UE
• Продуктови норми: 2014/30/EU/(EMC), EN 55014-1:2017, 

EN61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,EN 
55014-2:2015 2014/35/EU(LVD), EN 60335-1:2012
+A11:2014+A13:2017

• Продуктови норми IEC/EN 60335-1:2010 за Електрическа 
безопасност на машини за битова употреба и др. подобни

• Използвани са части, отговаращи на UL/CSA/VDE
• Отговаря на RoHS нормите.
След монтажа, преди да отворите крановете на входа и 
изхода, прочетете глава 4 “АКТИВИРАНЕ”.

4) АКТИВИРАНЕ
За активиране на омекотителя трябва да: изберете език, 
зададете дата и време и пуснете инсталационната програма.

 4.1  ИЗБОР НА ЕЗИК
Може да изберете един от следните езици: италиански, 
английски, френски, немски и испански.
За да изберете желания език:
- Включете щепсела (фиг. 10, B) в гнездото на куплунга на 

омекотителя (фиг. 10, A)
- Задръжте натиснати едновременно бутони  OK и  R   , така 

че на дисплея да виждате избрания език.
- Натиснете  +   бутона и изберете желания език; натиснете

      за потвърждаване.
 4.2  НАСТРОЙКА НА ДАТА И ВРЕМЕ
-

-

Натиснете       и        бутоните едновременно, вмъкнете 
куплунга в крана (фиг. 9, A) докато дисплеят не покаже 
мигащ ден от седмицата.
Натиснете   +  бутона и изберете текущия ден. Натиснете 
OK  бутона за потвърждаване. 

- Задайте текущата дата и време с помощта на   + и   –
бутоните, след което потвърдете с бутон
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 4.3  ИНСТАЛАЦИОННА ПРОГРАМА
За активиране на омекотителя изпълнете следните 
действия:
• натиснете     OK  и           –   бутоните едновременно, 

докато не видите на диплея "INSTALLATION"
• изчакайте няколко секунди и бавно отворете първо крана 

на входа (фиг. 3, D), а след това и на изхода (фиг. 3, B).

 5.2  ЗАДАВАНЕ ДНИТЕ ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ
        (ХРОНОМЕТРИЧЕН РЕЖИМ)

Поредицата регенерирания може да се зададе по два 
начина, когато сте в хронометричен режим: чрез задаване 
на един или повече предварително определени дни 
(параграф 5.2.1) или чрез задаване на броя дни между 
циклите на регенериране (параграф 5.2.2).
ВНИМАНИЕ: едната настройка изключва другата.
Можете да променяте настройките и да преминавате от 
едната в другата, когато пожелаете.

 5.2.1  ЗАДАВАНЕ НА РЕГЕНЕРИРАНЕ НА СЕДМИЧНА БАЗА

2)

1) задайте времето за регенериране с бутони        и        и 
натиснете       за потвърждаване.
задайте минутите с бутон           или        и натиснете        
за потвърждаване.

 5.4  ИЗБОР НА МОДЕЛ ОМЕКОТИТЕЛ
ALIA клапанът има три стандартни програми: 5, 8 и 12 по 
една за всеки модел. 
Когато дисплеят показва “MODEL 5 YES= OK NO=  + ”, 
натиснете        , за да потвърдите, че омекотителят е модел 
AL5 или натиснете        , при което дисплеят ще покаже 
“MODEL 8 YES= O K NO=   + ”. Натиснете        , ако 
омекотителят е модел AL8 или       , при което дисплеят ще

5) НАСТРОЙКА НА ТАЙМЕРА
Програмирането на омекотителя се състои от две стъпки. В 
първата операторът трябва да избере дали омекотителят ще 
работи в хронометричен или волуметричен (обемен) 
режим. Във втората стъпка, която е същата и за двете 
версии, трябва да се въведат следните данни, които да са 
еднакви и за двете версии: време за старт на регенериране, 
данни за модела на омекотителя и индикации за аларма за 
недостиг на сол в омекотителя.
Проверете дали омекотителят има стерилизиращо 
устройство (Фиг. 4, A) или няма такова (Фиг. 4, B). 
Настройките за двете версии са описани в глава 5.6 при 
наличие на стерилизиращо устройство и в параграф 5.6.1 за 
омекотители без такова.
Бележка: омекотителят автоматично разпознава наличието 
на такова устройство и графикът ще варира, за да бъде 
зададен подходящо. С избора на хронометричен режим 
(параграф 5.2) омекотителят ще прави регенерирания в 
дните и часовете, които ще му се зададат. Когато е във 
волуметричен режим, (параграф 5.7), регенерирания ще се 
изпълняват съобразно консумираната вода. 
Предупреждение: настройката на омекотителя може да е 
във волуметричен режим, само ако е оборудван с отчитащ 
литрите турбинков дебитомер (фиг. 2).
Преминаване от хронометричен във волуметричен режим е 
възможно чрез нулиране (ресетиране) на омекотителя при 
необходимост.
ВНИМАНИЕ: Ако по време на настройката не бъде 
натиснат бутон в рамките на една минута, дисплеят ще се 
върне към показване на текущото време и ден, като 
запамети въведените до този момент данни.
За връщане към стъпката за настройки, до която сте 
стигнали, трябва да повторите програмирането отначало.

 5.1  СТАРТИРАНЕ
Поставете жака в таймера (фиг. 10, A). Дисплеят ще покаже 
времето, деня и модела на омекотителя за вода (например, 
ако омекотителят е AL8, на дисплея ще се появи -08- ).
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Омекотителят ще изпълни инсталационната програма 
сам, като извърши следните операции
1. Обратно промиване (B3)
2. Първо пълнене на съда със солен разтвор и бързо миене (B7)
3. Засмукване на смола и измиване (B5)
4. Бързо промиване и второ пълнене на съда солен разтвор (B7)
5. Работен режим
В края на цикъла напълнете три четвърти от съда за солен 
разтвор със сол (фиг. 13); омекотителят е готов за 
програмиране.
Може да прекъснете инсталационната програма с натискане 
и задържане за 5 секунди на бутон   -  . Омекотителят ще 
премине в сервизен режим. 

Натиснете бутон OK , докато не видите изписано “SET” и 
изберете  OK . Натиснете отново бутона   OK и ще видите на 
дисплея изписано “VOLUMETRIC YES/NO”. Чрез бутона
+ изберете NO и натиснете   ок  . На дисплея се появява 

мигащ ден.Снатисканена  +   бутона до избраните дни за 
регенериращи цикли ще се появи символ звездичка 
(например: *Monday (понеделник) - *Wednesday (сряда)). 
Натиснет-е        , за да видите всички дни отседмицата. За 
изчистване поставете курсора върху деня, до който се 
намира и натиснете бутона    +   .
След края на настройките натиснете          за потвърждаване. 
Ако не бъде въведен символ звездичка, можете да зададете 
броя дни между циклите за регенериране в таймера 
(параграф 5.2.2).

 5.2.2  ЗАДАВАНЕ НА РЕГЕНЕРИРАНЕ НА ИНТЕРВАЛ
           ОТ ДНИ
Ако искате между две регенерирания да зададете интервал 
от дни, не поставяйте звездички (параграф 5.2.1) и 
натиснете    OK . На дисплея ще се появи текстът 
“REGENERATION EVERY = xx DAYS”. 
С бутоните   +    и   –    задайте броя дни между 
регенериранията. 
Например: ако изберете 12, омекотителят ще извършва 
регенерирания на всеки 12 дни. 
Стойностите варират от 00 (няма регенерирания) до 30 
(едно регенериране на всеки 30 дни). 
Ако зададете 00, омекотителят никога няма да изпълни 
автоматично регенериране и вие ще трябва да направите 
такова ръчно (вижте параграф 7.1). 
След задаване на броя дни натиснете  OK , за да продължите 

 5.3 ЗАДАВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ
След задаване на дните за регенериране или броя дни 
между отделните цикли за волуметричния режим на 
дисплея се появява текст “START REGENERAT. TIME - 
TIME:”.

+ -
ок

+ - ок

ок
+

ок
+

-

ок



покаже текста “MODEL 12 YES= OK NO=  + ”.    Чрез  OK  
потвърдете, ако моделът е AL 12.
ТАБЛИЦА 2: Времетраене на регенерирането и 
консумация на вода според модела:

 5.5  ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОМИВАНЕ 
На дисплея ще се появи EXTRA-RINSE YES/NO, което ви 
позволява да промените времето за стъпки B3, B5 и B7, 
които са последователни за цикъл на регенериране (вижте 
таблица 3). В началото препоръчваме да изберете “NO”, 
така че омекотителят да работи по стандартните времена. 
По-късно данните може да се променят, ако е нужно.
С избор на “NO” и натискане наOK програмирането може 
да продължи. 
С избор   “YES” и натискане на  OK , на дисплея ще се види 
“step B3 min sec”. Стойностите могат да се увеличават или 
да се намаляват чрез   +   и        –   бутоните и с бутон           OK
промените да се потвърдят. След това може да преминете 
към настройки на стъпки B5 и B7. 
ТАБЛИЦА 3 : Мин. и макс. времетраене на стъпка: 

 5.6  ДЕЗИНФЕКЦИЯ  НА СМОЛАТА  И  АЛАРМА  ЗА  СОЛТА
   (фиг . 4, A) (МОНИТОРИНГ ЗА НАЛИЧИЕ НА СОЛ)

 5.6.1  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРОВЕРКА ЗА СОЛ (фиг. 4, B)
При поява на дисплея на текст “CHECK SALT”,  светва 
червен светодиод и се включва зумер. Операторът трябва 
да провери нивото на сол в съда, тъй като омекотителят е 
изпълнил зададения брой цикли на регенериране.

Когато се покаже “SALT WARNING”, операторът трябва 
да избере “YES” или “NO” чрез       бутона, за да зададе 
специфичната функция.
- С избиране на “NO” и натискане на    OK бутона 

мониторингът за солта се изключа. Това означава, че 
аларма няма да се задейства и циклите за регенериране, 
веднъж завършени, ще спрат. Дисплеят ще покаже 
екрана за работа (параграф 5.8).

- С избиране на “YES” дисплеят ще покаже “WARNING 
EVERY xx REGENERATION CYCLES” (xx = броят на 
циклите за регенериране, който ще се зададе).

С натискане на  +    бутона операторът избира честотата на 
предупрежденията  за проверяване нивото на солта в съда. 
Референтната стойност варира от 1 до 10 регенерирания. 
Натисни   OK бутона за потвърждаване. На дисплея се 
появява текст “BUZZER” (зумер).
- С избиране на “YES”, алармата за сол ще се оповестява и 

със звучене на зумера. Това устройство е включено от 08 
до 12 часа и от 14 до 18 часа.

- С избиране на “NO” алармата за солта ще бъде само 
визуална. Чрез бутона      +   операторът може да избере 
една от двете опции. Чрез      OK  бутона потвърждавате.

Процедурата за настройки е завършена.

 5.7  ЗАДАВАНЕ НА ОБЕМЕН (ВОЛУМЕТРИЧЕН) РЕЖИМ
Необходимите данни за настройка на волуметричен режим 
са следните: твърдост на водата и брой дни, след изтичането 
на които омекотителят трябва да започне цикъл на 
регенериране, независимо от консумацията на вода.

 5.7.1  НАСТРОЙКА  НА  РЕГЕНЕРИРАНЕТО  С
          ПОМОЩТА  НА ВОЛУМЕТРИЧНАТА  ПРОГРАМА
Нат.   OK   докато на дисплея се появи “SETTING” и 
натиснете OK . 
Нат.   OK   пак и на дисплея ще се появи “VOLUMETRIC 
YES/NO”. С помощта на бутона     +   изберете “YES” и 
нат.    OK   бутона.
На дисплея се появява текст “HARDNESS” (твърдост на 
водата); тя може да се вижда във френски градуси (°f) и в 
немски градуси (°d). 
Задайте твърдостта на водата, която ще се омекотява, чрез    
an     и    – ,  и с бутона  OK  потвърдете.
На дисплея ще се появи текст “Regeneration every xx 
days”. (Регенериране на всеки хх дни). Задайте броя дни с
       и –              бутоните и с     OK  потвърдете.
Тази стойност изразява броя дни, които трябва да изминат 
преди омекотителят да започне цикъл на регенериране, 
независимо от консумацията на вода. Стойностите 
варират от 00 до 30. С въвеждането на стойност 00 
омекотителят никога няма да започне "принудително" 
регенериране; в действителност регенерирането ще се 
базира единствено на дайствително измерената 
консумация на вода. Ако например е въведена стойност 
10, омекотителят ще изпълни цикъл на регенериране, 
независимо от действителната консумация на вода. 
Започвайки от тази стъпка, параметрите за настройка 
са същите и за двете версии, така че можете да 
продължите, следвайки инструкциите в параграф 5.3.  

B3 B5 B7 ВРЕМЕТРАЕНЕ ЛИТРИ
 ОБРАТЕН ПОТОК АСПИРАЦИЯ ПЪЛНЕНЕ РЕГЕНЕРИРАНЕ ДРЕНАЖ МОДЕЛ ПРОГР. 

24 Ръководство с инструкции AL VOLUMETRIC

БЪЛГАРСКИ

AL5V 05 1 мин. 15 мин. 40 сек. 16мин. 40сек. 50
AL8V 08 2 мин. 20 мин. 1 мин. 23 мин. 80
AL12V   12 3 мин.  25 мин.  1 мин. 40сек.   29 мин. 40сек. 110

ВРЕМЕТРАЕНЕ  В  МИНУТИФАЗА МИН. МАКС.
B3 1 5
B5 15 50
B7 0 11

ръководство 
 с инструкции AL VOLUMETRIC

Омекотителят за вода има система за дезинфекция на            
смолата по време на регенериране. 
Устройството е поставено в клапана (фиг. 11, A). То има 
два електрода, които при контакт със солена вода създават 
хипохлорит чрез електролиза. Последният влиза в контакт 
със смолите и ги дезинфекцира. 
Ако електродите не намерят солена вода, електролиза не се 
случва, при което приборът ще предупреди потребителя 
чрез визуален и звуков сигнал, че е нужно да се допълни 
контейнерът за сол. 
Мониторингът за сол става в стъпка B5 от регенерирането. 
За активиране на мониторинга, когато на дисплея се появи 
текстът “SALT CHECK” (Проверка на солта), можете да 
изберете “YES” или “NO” с бутона     +. 
Ако изберете “NO” и натиснете      ок   , проверка за сол няма 
да се извършва и няма да се активира аларма (въпреки това 
процесът на дезинфекция ще бъде изпълнен).
Вече сте приключили с настройките и дисплеят ще покаже 
екрана за Работен режим (глава 5.8). 
Ако изберете “YES”, на дисплея ще се вижда текстът 
“AUDIBLE ALARM” (Звукова аларма). 
Ако изберете “YES”, недостигът на сол ще се сигнализира 
и от зумер с накъсано звучене. Ако изберете “NO”, 
информация за недостига на сол ще се вижда само на 
дисплея. 
С бутона      +   можете да правите своя избор. 
С      OK  бутона потвърждавате. 
Край на настройките. 

+

+

+ -
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 5.8  ОТЧИТАНЕ  НА  НАСТРОЙКИТЕ  ОТ  ДИСПЛЕЯ

Информация за това как работи омекотителят и какво ще 
направи се вижда на дисплея. 
Различните съобщения се виждат на два реда. Горният ред 
показва текущия ден и времето, а долният - модела на 
омекотителя и програмата, която изпълнява. 

Индикация на дисплея, когато омекотителят е настроен 
на седмичен хронометричен режим (параграф 5.2.1) 

На горния ред се виждат текущото време и денят, а на 
долния - моделът -05- (AL5) и някои числа (3.7). Те са за 
дните от седмицата, в които ще се изпълнява  регенериране, 
като 1 значи понеделник,  2 значи вторник,  3 значи сряда и 
т.н. , като 3.7 означава, че регенерирания ще се извършват 
във всички сряди и недели, т.е. на третия и на седмия ден от 
седмицата.
Индикация на дисплея, когато омекотителят е настроен 
на хронометричен режим и показва интервала от дни 
(параграф 5.2.2)
Различните съобщения се виждат на два реда. Горният ред 
показва текущия ден и времето, а долният - модела на 
омекотителя (-05-) AL5 и колко дни трябва да изтекат преди 
следващото регенериране. -07REG = 7 е честотата на 
регенериране; в този случай F10 означава, че омекотителят е 
настроен да извършва регенериране на всеки 10 дни. 
ВНИМАНИЕ: ако на дисплея се появи F00, омекотителят 
никога няма да изпълни автоматично регенериране; то може 
да се случи само в полу-автоматичен режим (параграф 7.1). 
Индикация на дисплея, когато омекотителят е настроен 
във волуметричен режим (параграф 5.7.1)

На горния ред се виждат текущото време и денят, а на 
долния - моделът -05-  и буквата V – за волуметричен. 

 5.8.1  ОТЧИТАНЕ  НА  ИНСТРУКЦИИТЕ  ОТ  ДИСПЛЕЯ
Независимо от действителната настройка на омекотителя, 
на дисплея ще се показват някои други функции. След 
името на деня може да се виждат една, две или нито една 
звездичка.

Когато на дисплея не се вижда звездичка, контролирането 
на солта е включено. Благодарение на тази настройка, при 
недостиг на сол ще се покаже визуално съобщение (светва 
червен светодиод и излиза съобщението  “ADD SALT” / 
“CHECK SALT” (Добави сол / Провери солта) и ще се 
включи звукова аларма. 
- Една звездичка означава, че контролирането на солта е

Ръководство с инструкции AL VOLUMETRIC

включено, но ще има само визуална сигнализация от 
червен светодиод и текст “ADD SALT” / “CHECK 
SALT” на дисплея. 

- Две звездички означават, че контролът за сол е изключен
 и ако солта свърши, няма да има сигнал за това.
Когато на дисплея се покажат *R* и (R), омекотителят ще 
изпълни регенерирането в зададените ден и време.
Когато на дисплея се покаже “+08+” преди и след типа на 
модела, времената за регенериране с допълнително 
промиване са променени (вижте параграф 5.5). 

 5.8.2  ОТЧИТАНЕ  НА  НАСТРОЙКИТЕ  И  АЛАРМИТЕ 
При работещ омекотител с натискане на      +   може да се 
видят някои данни за неговата работа и настройки. 
Омекотител в хронометричен режим при седмична 
програма за регенериране

 + 
+ +

+ + +
+ + + +

показва времето за старт на регенериране
дни от седмицата със “*” означава, че в
тези дни ще има регенериране
регистър на минали аларми
първоначално инсталиране

 + +  + +  +  предупреждение за солта

Омекотител в хронометричен режим с програма за 
регенериране на база брой дни между отделните цикли. 
 + 

+ +
+ + +

показва времето за старт на регенериране
регистър на минали аларми
първоначално инсталиране

Омекотител във волуметричен режим

 + +

 + +  +
+ + + +

показва времето за старт на 
регенериране 
оставащ работен капацитет, още 
колко омекотена вода може да 
се произведе 
твърдост на водата 
брой на дните, през които ще се 
извърши принудително 
регенериране 

 + +  + +    + 

+ + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + + +

средна дневна консумация 
на омекотена вода 
регистър на минали аларми 
първоначално инсталиране 
предупреждение за солта

По отношение на “PAST ALARM LOG” (Регистър на 
минали аларми) и “FIRST INSTALLATION” (Първона-
чално инсталиране), те са едни и същи за трите програми. 
Когато се показва “PAST ALARM LOG”, всички аларми, 
записани от омекотителя, с натискането на       –   бутона 
могат да се видят. Алармите се записват от омекотителя в 
последователен ред, който съдържа също информация за 
датата и часа. 
Съществуват три типа аларми: изписано AS означава 
недостиг на сол; CS: сигнализира да се провери солта; E1 и 
E2 се появяват в случай на системни грешки. 
Внимание: ако контролът на солта бъде изключен, 
омекотителят няма да запише в регистъра такова събитие 
(параграф 5.6).
Когато се показва “FIRST INSTALLATION”, 
омекотителят показва датата, на която е изпълнено третото 
автоматично регенериране. То може да се счита като 
действителното стартиране на прибора.

12:12	SUNDAY
-05-	 -07	RIG	 F10

12:12	SUNDAY**
+05+V	 *R*

12:12	SUNDAY
-05-V	(R)

12:12	SUNDAY
-05- 3•7

 ръководство 
 с инструкции AL VOLUMETRIC

+

+



26 Ръководство с инструкции AL VOLUMETRIC

БЪЛГАРСКИ
 5.8.3  АЛАРМА ЗА СОЛ / ПРОВЕРКА НА СОЛТА
При включен пълен мониторинг на солта омекотителят 
ще сигнализира недостига на сол по три начина
- Мигащи червени светодиоди (фиг. 10, C,D) 
- “ADD SALT” / “CHECK SALT” съобщение на дисплея 
- Накъсана звукова аларма. Зумерът работи 3 минути, след 

което спира за 7 минути. Той е активен в часовете от 8:00 
до 12:00 и от 14:00 до 18:00.

При включен непълен мониторинг на солта омекотителят 
ще сигнализира недостига на сол само визуално: 
- Мигащи червени светодиоди около дисплея

 (фиг. 10, C,D) 
- “ADD SALT” / “CHECK SALT” съобщение на дисплея 
Ако мониторинг на солта не е включен, няма да има 
никаква сигнализация за недостиг на сол. 

Ако възникне кратковременно спиране, то няма да създаде 
никакъв проблем. Дори спирането да продължи няколко 
дни, омекотителят може да запази данните. 
Ако то е за повече от 15 дни, препоръчваме да проверите 
всички настройки, включително дните и часовете. 
В случай на спиране по време на регенериране приборът 
ще запамети коя стъпка е изпълнявал преди прекъсването. 
След възстановяване на захранването, стъпката, в която е 
бил в момента на спирането, ще започне отначало. 
Ако омекотителят не работи в продължение на 
няколко дни, след възстановяване на захранването, 
стъпката, в която е бил в момента на спирането, ще 
започне отначало. (Параграф.7.1).
7) РЪЧНИ НАСТРОЙКИ

 7.1  РЪЧНО РЕГЕНЕРИРАНЕ 
За да изпълните ръчно регенериране, натиснете  R   бутона 
за 5 секунди.
Когато регенерирането започне, на дисплея ще се появи 

“REGENERATION OF RESINS” (Регенериране на смоли). 
По време на регенерирането дисплеят показва текущата 
стъпка и времето, оставащо до завършването. 
За преминаване към следваща стъпка бутон       R    трябва да 
се натисне и задържи за 5 секунди. 
Регенерирането се състои от следните 4 фази: 
B1 Работен режим: приборът е оперативен. Водата от
       системата влиза в прибора и излиза омекотена. 
B3  Обратно измиване: това е фазата за бързо промиване.  

Водата влиза обратно в съда, смесвайки и промивайки 
смолите и изхвърляйки образуваните в омекотителя от 
неговата работа замърсители в дренажната система.

B5  Всмукване на солен разтвор и бавно промиване: по
време на първата фаза солена вода се всмуква и влиза 
в контакт със смолите заедно с произведения от 
електродите хипохлорит (фиг. 11, A). В края на тази 
фаза се извършва бавно промиване на смолите. 

B7   Запълване и бързо измиване: водата отива в съда за
солен разтвор, за да разтвори правилното количество 
сол, което ще се ползва за следващото регенериране. 
В същото време се извършва промиване на смолата.

По време на стъпки B3, B5 и B7 омекотителят изхвърля 
вода в дренажната система. 
Когато приборът е в работен режим, той не изхвърля вода в 
дренажната система.
По време на регенериране винаги се подава вода. 
За времетраенето на стъпките вижте ТАБЛ. 3, параграф 5.5.

 7.2  ОТЛОЖЕНО (ЗАБАВЕНО) РЪЧНО РЕГЕНЕРИРАНЕ
С натискане на   R     бутона на дисплея ще се появи (R ). 
Омекотителят ще изпълни цикъл на регенериране във 
времето, зададено в програмата (параграф 5.3). 

 7.3  ВРЪЩАНЕ В РАБОТЕН РЕЖИМ
Ако искате да прекъснете регенериране и върнете прибора 
в работен режим, натиснете         OK   и      –   бутоните 
едновременно.

 7.4  ПРОГРАМА ЗА ПРОМИВАНЕ НА СМОЛАТА 
Омекотителят понакога може да отдели солена вода, 
като този проблем може да е причинен от недостатъчно 
хидравлично налягане по време на регенериране, което 
не позволява омекотителят да се промие правилно. 
Благодарение на програмата за промиване на смолата, 
съдът ще бъде изпразнен от солената вода за няколко 
минути и ще потече отново омекотена вода. 
За да започнете цикъла за промиване: 
• Натисни   OK    и     +   бутоните докато видите на дисплея 
“RESIN RINSE”.

Омекотителят ще промие смолите в режим Обратно 
измиване (B3) за 5 минути и ще се върне в Работен режим. 
Може да прекъснете стъпката на промиване по всяко време с 
бутона        +    като го задържите натиснат 5 секунди. 
Приборът ще прекъсне цикъла и ще се върне в режим на 
работа. 
Това е много полезна функция и за намаляване на налягането 
в цилиндъра при нужда от провеждане на поддръжка (вижте 
глава 10, “ПОДДРЪЖКА ЗА ИНСТАЛАТОРА”). 

8) ЗАДАВАНЕ  ТВЪРДОСТТА  НА  ВОДАТА  С  МИКСЕРА

Омекотителят прави омекотена питейна вода. Понякога 
остатъчната твърдост на водата е от голямо значение.
Със затягане на винта на миксера малко количество
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 5.8.3.1  ЗАГЛУШАВАНЕ   АЛАРМАТА /  ПРОВЕРКА  НА  СОЛТА 
Когато омекотителят е в "аларма за сол", правилният начин 
да спрете алармата е следната: натиснете едновременно         
     R     и               –   бутони за изключване на звуковата аларма,  
добавете сол и натиснете    +  ,   , след което и бутон        за една 
секунда.
На дисплея ще се появи (R). Регенерирането ще се изпълни в 
предварително зададеното време.
Тази процедура ще се осъществи независимо от зададения 
преди това график.
Натис.   R   и       –    едновременно за изключване на зумера.

При натиснат бут.  –  натиснете по този ред    OK   +   OK   + 
другите бутони, за да отмените алармата за сол.
При всяко подаване на аларма за сол от омекотителя то 
се записва с информация за времето и датата. Тези 
записи могат да се видят на дисплея.

Когато на дисплея се появи “SALT CHECK” и в същото 
време зумерът работи, правилната процедура за спиране на 
алармата е следният: натиснете бутон   ок  ,проверете броя на 
циклите регенериране, необходими преди включването на 
алармата за недостиг на сол, натиснете             отново ,ок  
добавете в съда необходимото количество сол, така че да 
могат да се изпълнят всички цикли на регенериране. 
Пример: ако добавяте сол в модел AL8, а съобщението е, че 
следващата проверка за сол ще бъде след десет цикъла на 
регенериране, трябва да добавите поне 10 kg сол (глава 2.4).

6) ВРЕМЕННО  СПИРАНЕ  И  ДЪЛГО  БЕЗДЕЙСТВИЕ

R

ок



неомекотена вода ще се смеси с омекотената малко преди 
изхода, повишавайки твърдостта на готовата вода. 
Колкото повече затягате винта на миксера (фиг. 3, M) 
толкова по-голяма твърдост ще има изходящата вода. 
Помнете, че тази операция трябва да се извършва много 
внимателно от инсталатора, който трябва да измери 
вярната твърдост на водата в края на процедурата.

9) УСТРОЙСТВО ПРОТИВ ПРЕЛИВАНЕ  (ОПЦИЯ) 
Омекотителят може да се оборудва с опция устройство 
против преливане (фиг. 1, B).
То спира влизането на излишна вода в съда за солен 
разтвор поради неизправна работа.
То разпознава притока на излишна вода в съда с поплавък, 
който управлява механизъм, спиращ водния поток. 
Системата за контрол на нивото в съда за солен разтвор е 
предпазен механизъм; следователно, ако се задейства, 
силно препоръчваме да установите причината за това. 
Внимание: Това устройство действа само при 
връзката между клапана и съда за солен разтвор; то не 
замества преливното устройство, което трябва да се 
монтира като неразделна част от прибора (глава. 3.6).

10) ПОДДРЪЖКА ОТ ИНСТАЛАТОРА 
По време на всички действия по поддръжка трябва да се 
вземат всички необходими мерки за запазване на 
хигиенната цялост на прибора. Ремонтите и поддръжката 
трябва да се извършват с оригинални резервни части. 

 10.1 ПЕРИОДИЧНА ПОДДРЪЖКА
За да работи приборът в оптимални условия, препоръчваме 
периодично да извършвате следните действия: 
- Почиствайте съда с топла вода и махайте отлаганията по

входната тръба (фиг. 1, B) на всеки шест месеца; 
За външно почистване ползвайте влажна кърпа и топла 
вода. Не ползвайте миещи препарати или други химикали. 
- Проверявайте и почиствайте инжектора (фиг. 10, B), 
филтъра му (фиг. 10, C) и електродите (фиг. 10,A) поне 
веднъж годишно, следвайки долните инструкции:
1. Затворете крановете на входа и изхода (фиг. 3, B, D) 
2. Едновременно натиснете   OK   и        +   бутоните, докато 

на дисплея се изпише “RESIN RINSE” 
3. Изчакайте 30 секунди и разкачете куплунга на 

трансформатора от таймера (фиг.9, A) 
4. Развийте капачките (фиг. 10, D) и извадете ежектора 

(фиг. 10, B), филтъра (фиг. 10, C) и държача на електроди. 
5. Почистете компонентите с вода и се уверете, че отворът 

на ежектора не е запушен (фиг. 10, B). 
6. Внимателно върнете частите по местата им. 
7. Извадете двата електрода, (фиг. 10, A), проверете ги и 

ги почистете с мокра кърпа; ако има признаци на явно 
износване или увреждане, ги подменете. 

8. Поставете ги обратно в правилното положение. 
9. Отново отворете крановете на входа и изхода. 
10.  Свържете отново куплунга на трансформатора към 

таймера (фиг. 9, А и оставете цикъла за промиване на 
смолата да завърши (около 5 минути).

 10.2  ЗАПАЗВАНЕ  И  АКТИВИРАНЕ  НА  СМОЛАТА
           СЛЕД  ДЪЛГО БЕЗДЕЙСТВИЕ 

необходимо да се направи промиване на смолата (вижте 
параграф 7.4) и ръчно регенериране (вижте параграф 7.1) 
преди отново да активирате прибора.

 10.3  РАЗКАЧВАНЕ НА ПРИБОРА 
1. Затворете крановете на входа и изхода (фиг. 11,A) 
2. Едновременно натиснете  OK    a       +   бутоните докато на 

дисплея се появи “RESIN RINSE”. 
3. Изчакайте 30 секунди и разкачете куплунга на 

трансформатора от таймера (фиг.9, A)
4. За разкачане на входната, изходната и дренажната тръба 

натиснете черния пръстен около тръбата в близост до 
мястото на вмъкване и изтеглете тръбата. (фиг. 4)
5. Използвайте двойната връзка за поставяне на крановете 

(фиг. 11) 
6. Така ще можете да бай-пасирате омекотителя и да 

ползвате за машините си неомекотена вода. 
7. Отворете крановете на входа и изхода (фиг. 11, D).

    10.4  СМЯНА НА СМОЛИТЕ
Капацитетът за омекотяване на смолите свършва след около 
5-7 години. Този период зависи от характеристиките на 
постъпващата вода и количеството омекотена вода.
След този период потребителят трябва  да реши дали да 
смени само смолите или по-добре - самия омекотител.
За да се сменят смолите, трябва да се  разкачи омекотителят, 
както е описано  в предишния параграф 9.3. Занесете съда в 
оторизиран център, където да сменят смолите и да почистят 
вътрешността му.
Развийте клапана от съда, като внимавате да не изгубите 
неговия О-пръстен.
Не изхвърляйте смолите в канализацията. Смолите не са 
биоразградими и трябва да се считат за неопасен отпадък 
(код CER 190905).
След смяна на смолите проверете и почистете уплътнението 
на клапана за остатъци от смоли. Ако е необходимо, сменете 
О-пръстена.
Поставете О-пръстена обратно на мястото му и затегнете 
клапана към съда.
Свържете отново омекотителя и промийте смолите (вижте 
параграф 7.4).
Проверете дали няма течове.

11) ПОДДРЪЖКА ОТ ПОПТРЕБИТЕЛЯ  
Поддръжката от страна на потребителя се състои главно в 
периодично допълване на съда с натриев хлорид (NaCl, 
обикновена сол) (фиг. 12). При липса на сол приборът не 
може да омекотява водата.
ВНИМАНИЕ! Използвайте рафинирана готварска сол 
дори на таблетки, подходящи за омекотители на вода. 
Дръжте капачката на съда затворена, за да избегнете 
проникване на прах, малки животинки, насекоми и други 
вещества, които да компрометират работата на прибора и 
омекотената вода.
Потребителят е отговорен за пълненето на съда със сол, 
така че препоръчваме периодична проверка на нейното 
ниво в съда.
Добавяйте сол внимателно, без да разсипвате върху съда. 
12) 

12) НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ПРИБОРА 
Този прибор е предназначен за омекотяване на питейна 
вода за битови и технологични нужди. Той не трябва да се 
използва за никакви други цели и не трябва да бъде 
изменян по никакъв начин.
Всяка друга употреба, освен указаната в това ръководство е 
неправилна и съответно - опасна. 
Производителят не може да бъде считан за отговорен за 

БЪЛГАРСКИ

Ако омекотителят няма да се използва за повече от 30 дни, 
първо трябва да се направи двойно регенериране. 
Бездействие на прибора за повече от 12 месеца не е 
препоръчително и включването на системата след такъв 
дълъг период на неупотреба не е позволено. 
Ако периодът на бездействие е по-малък от 12 месеца, е
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БЪЛГАРСКИ
никакви повреди поради неправилна или нелогична 
употреба ба прибора. 
• Забранено е в прибора да се подава друга течност освен 

питейна вода.
• Забранено е в контейнера за сол да се поставят други 

продукти освен готварска сол (NaCl) и вода.

13) ДЕПОНИРАНЕ НА ПРИБОРА
Всички отпадъци трябва да бъдат депонирани съобразно 
действащите разпоредби.
Омекотителят за вода е изработен от безопасни материали 
като полимери и неръждаема стомана, които трябва да се 
депонират съобразно действащите разпоредби.
Не изхвърляйте смоли в битовата канализация.
Смолите не са биоразградими. Те са класифицирани като 
безопасен отпадък и трябва да се депонират по подходящ 
начин (код CER 190905).

14) АЛАРМИ НА ДИСПЛЕЯ
• ERROR 1 (ГРЕШКА 

1) Клапанът не може да намери правилното положение. 
Когато се появи този сигнал, проверете дали гърбичният 
вал се върти или е неподвижен. 
1. Ако гърбичният вал се върти:
- Проверете дали магнитният датчик е в правилно 

положение или пък не е счупен (фиг. 8, G); 
- Проверете дали кабелът или куплунгът, свързващи 

таймера с магнитния датчик, са правилно свързани или 
не са повредени (фиг.8, H, 7, I); 
Уверете се, че гърбичният вал е сглобен правилно и не е 
наклонен; 
Проверете дали всички магнити са вкарани в гърбичния 
вал (фиг. 8, E); 

2. Ако гърбичният вал не се върти:
- Проверете дали кабелът, свързващ мотора и таймера, не е

разкачен или неправилно сглобен (фиг.7, A, B, 8, D). 
Уверете се, че моторът е изправен и движението му 
не е възпрепятствано (фиг. 8, D)

• ERROR 2 (ГРЕШКА 2)
Този сигнал показва, че таймерът не е могъл да прочете 
всички данни от програмата. 
За обновяване на данните разкачете захранващия куплунг 
от таймера (фиг. 9, A) и го свържете отново. 
Ако грешката бъде решена, настройте отново таймера с 
въвеждане на нужните параметри (вижте глава 5, 
“SETTING THE TIMER” (Настройка на таймера)). 
Ако грешката продължава, разкачете захранващия куплунг 
от таймера (фиг. 9, A) и отново задайте деня и времето, 
следвайки инструкциите в параграф 4.2.

• REPLACE BATTERY (СМЕНЕТЕ БАТЕРИЯТА)
Тази аларма означава, че батерията трябва да се смени.
 За да извадите батерията (фиг. 7, L), разкачете захранването 
към омекотителя, свалете задната част на капака и изтеглете 
нагоре предната част на клапана. 
Сменете батерията (CR1220 3V) и поставете обратно 
предната и задната част на капака. Свържете захранването. 
След смяната на батерията отново задайте деня и времето 
(вижте параграф 4.2). 

15) ПРОБЛЕМИ И ОТСТРАНЯВАНЕ 
В следващите таблици са предложени някои решения за 
отстраняване на проблеми, които евентуално може да 
възникнат. 
Най честата причина за възникване на проблеми е 
неправилен монтаж на дренажната тръба, както и на 
преливната тръба. 
Силно препоръчваме да внимавате много как ги 
разполагате по време на монтажа. 
Запушена дренажна тръба или много малък дренажен съд 
може да предотвратят изтичането на солената вода от съда 
за солен разтвор, което води до преливане на вода. 
Още повече, препоръчваме да не свързвате дренажната и 
преливната тръба към един и същ съд, тъй като в случай на 
запушване може да стане връщане на вода в преливната 
тръба, водещо до преливане от съда за солен разтвор. 
Препоръчително е алармата за сол да бъде включена, 
когато омекотителят работи. Това ще помогне да се 
предотвратят проблеми и ще осигури правилна работа. 
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ПРОБЛЕМИ ОТСТРАНЯВАНЕ

На дисплея се появява “Add salt”
(Добавете сол)

Уверете се, че приборът е свързан към електрозахранването и че 
куплунгът към платката е вкаран правилно (вижте параграф 7.1)

На дисплея се появява “Add salt” (Добавете 
сол), но в действителност в съда има сол и 
нивото на водата не е много високо

Почистете електродите (вижте параграф 10.1 стъпки 7 и 8). Проверете 
дали нивото на водата в съда за солен разтвор е над мрежата за сол 
(Изображение 1, F). Ако то не е много ниско, увеличете стойността на 
B7 в EXTRA-RINSE (Допълнително промиване) (вижте параграф 5.5)

На дисплея се появява “Add salt” (Добавете 
сол), но в действителност в съда има сол, 
но нивото на водата е много високо

Почистете ежектора и филтъра му (вижте параграф 10.1 стъпки 4 и 5). 
Проверете дали дренажната тръба не е смачкана или запушена. 
Проверете дали омекотителят може да засмуква от съда за солен разтвор.

Клапанът не извършва автоматично 
регенериране

уверете се дали приборът е свързан към ел. захранването (фиг. 10, A, B) 
и куплунгът към платкате е вкаран (фиг. 8, C). Проверете дали на 
дисплея не е изписано “F00” (вижте параграф 5.2.2)

Клапанът извършва регенериране в 
неправилно време

проверете настройките за текущото време и времето за регенериране 
(вижте параграф 4.2 и 5.3)

Не се изсмуква вода от съда за солен 
разтвор и омекотителят не консумира 
сол (ще се появи аларма за сол) 

- проверете дали налягането във водоснабдителната мрежа е поне 2 bar
- проверете дренажната тръба да не е запушена или смачкана (фиг. 6, A)
- почистете инжектора (фиг. 11, B) (вижте параграф 10.1)
- проверете дали не се засмуква въздух при бързите връзки (фиг. 13, А)

Съдът за солен разтвор прелива:

- Ако прекомерното пълнене става по
   време на регенериране

(ще има аларма за сол)

- Ако прекомерното пълнене става по 
време на работа на машината

- проверете дренажната тръба да не е запушена или смачкана (фиг. 6, A)
- проверете дали не се засмуква въздух при бързите връзки (фиг. 13, А)
- почистете инжектора (фиг. 11, B) (вижте параграф 10.1)
- проверете дали работното налягане е поне 2 bar
- проверете дали избраният модел е правилният
- Ако времето за допълване е било променено, за да се включи 
допълнително промиване, проверете дали времетраенето на стъпка B7 
попада в разрешения диапазон (вижте параграф  5.5)

- проверете дали няма теч между горната част и съда (фиг. 1, C и D)
- проверете дали не протича вода между съда и тръбата (фиг. 13, А)

Консумацията на сол от омекотителя е 
по-голяма или по-малка от очакваното 

проверете дали избраният модел е правилният (вижте параграф 5.4). Ако 
времето за допълване е било променено, за да се включи допълнително 
промиване, проверете дали времетраенето на стъпка B7 попада в 
разрешения диапазон (вижте параграф  5.5)

След регенериране водата не е омекотена - Проверете наличието на сол в съда за солен разтвор, ако алармата за 
сол не е включена (вижте параграф 5.6 и 5.7.2).
- Проверете правилното стартиране на смесителния винт, ако 
алармата за сол е включена. (изображение 3, M) (вижте параграф 8)

-

-

Омекотителят произвежда солена вода: 

Ако това се случи само един път

 Ако проблемът се повтаря 

Този проблем може да е причинен от липса на хидравлично налягане по 
време на регенерирането, което не позволява правилно промиване. 
Стартирайте програмата за промиване на смолата (вижте параграф 7.4)

Увеличете с няколко минути времето за B5 в EXTRA-RINSE 
(Допълнително промиване) (вижте параграф 5.5, Таблица 3)

Устройството против наводняване се е 
задействало, за да блокира прекомерно 
големия поток вода

в съда за солен разтвор

- проверете дали налягането във водоснабдителната мрежа е поне 2 bar
- проверете дренажната тръба да не е запушена и дали няма силно 

прегънати колена, които да я стесняват (фиг. 6, A)
- почистете инжектора (фиг. 11, B) (вижте рараграф 10.1, “PERIODIC 

MAINTENANCE” (Периодична поддръжка))
- проверете дали не се засмуква въздух при бързите връзки (фиг. 13, А)

БЪЛГАРСКИ
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16. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  РАЗБИРАНЕ  НА ДИОДИТЕ
Благодарение на 4 светодиода с различни цветове и 
разположен под волуметричния “ALIA” клапан дисплей 
(изображение 9, D) се разбира в коя стъпка е омекотителят.
Всеки ЦВЯТ отговаря на определена функция:

омекотителят работи правилно
има аларма 
означава стъпките, които се изпълняват
индикира настройките за време, дата, език
означава стъпка за задаване 

•  Зелен
•  Червен 
•  Бял
•  Мигащ бял
•  Син   
ɺʅʀʄɸʅʀɽ: ʢʦʛʘʪʦ ʦʤʝʢʦʪʠʪʝʣʷʪ ʝ ʚʲʚ ʚʦʣʫʤʝʪʨʠʯʝʥ 
ʨʝʞʠʤ ʠ ʚʦʜʘʪʘ ʩʝ ʦʤʝʢʦʪʷʚʘ, ʩʚʝʪʦʜʠʦʜʠʪʝ ʩʝ ʧʨʦʤʝʥʷʪ 
ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʥʦ ʦʪ ʟʝʣʝʥ ʢʲʤ ʙʷʣ.
ʅʘʧʨʠʤʝʨ: 1 ʙʷʣ ʠ 3 ʟʝʣʝʥʠ ʩʚʝʪʝʱʠ ʜʠʦʜʘ ʦʟʥʘʯʚʘʪ, ʯʝ 
ʦʤʝʢʦʪʠʪʝʣʷʪ ʝ ʠʟʧʦʣʟʚʘʣ 25% ʦʪ ʨʘʙʦʪʥʠ  ̫ʩʠ ʜʠʘʧʘʟʦʥ, ʘ 
2 ʙʝʣʠ ʠ 2 ʟʝʣʝʥʠ ʜʠʦʜʘ ʦʟʥʘʯʘʚʘʪ, ʯʝ ʜʠʘʧʘʟʦʥʲʪ ʝ ʥʘ 50%.

ʉʣʝʜʦʚʘʪʝʣʥʦ, ʢʦʜʦʚʝʪʝ ʧʦ-ʜʦʣʫ ʦʟʥʘʯʘʚʘʪ: 
4 ʄʀɻɸʑʀ ɿɽʃɽʅʀ ɼʀʆɼɸ ...................... ʈɸɹʆʊʀ 
4 ʄʀɻɸʑʀ ɹɽʃʀ ɼʀʆɼɸ ................ ʀɿɹʆʈ ʅɸ ɽɿʀʂ 
4 ʄʀɻɸʑʀ ɹɽʃʀ ɼʀʆɼɸ ................ ɿɸɼɸɺɸʅɽ ʅɸ

4 ʇʆʉʃɽɼʆɺɸʊɽʃʅʀ ɹɽʃʀ ..... .  ʇʈʆʄʀɺɸʅɽ ʅɸ
   ɼʀʆɼɸ                                                     ʉʄʆʃɸ (B3 ʟʘ 5
                                                                          ʤʠʥʫʪʠ)
4 ʇʆʉʃɽɼʆɺɸʊɽʃʅʀ ..................... *R*
   ɿɽʃɽʅʀ ɼʀʆɼɸ                                 (ʈɽɻɽʅɽʈʀʈɸʅɽ) 
1) ʅɸʉʊʈʆʁʂʀ ʅɸ ʊɸʁʄɽʈɸ:
1 ʄʀɻɸʑ ʉʀʅ ɼʀʆɼ ............................................. ʀɿɹʆʈ ʅɸ
                                                                        ɺʆʃʋʄɽʊʈʀʏɽʅ
     ʈɽɾʀʄ

  ДА-НЕ

1 МИГАЩ СИН ДИОД ................................  ДЕН ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ
1 МИГАЩ СИН ДИОД ..............  ИНТЕРВАЛ ОТ ДНИ ЗА

  РЕГЕНЕРИРАНЕ
2 МИГАЩИ СИНИ ДИОДА .... ВРЕМЕ ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ
3 МИГАЩИ СИНИ ДИОДА .... ИЗБОР НА МОДЕЛ 5, 8, 12
3 МИГАЩИ СИНИ ДИОДА .... ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОМИВАНЕ
4 МИГАЩИ СИНИ ДИОДА .... ИЗБИРАНЕ НА АЛАРМА ЗА СОЛ
4 МИГАЩИ СИНИ ДИОДА .... ИЗБИРАНЕ НА ЗУМЕР

3) РЕГЕНЕРИРАНЕ НА СМОЛАТА:
2 ПОСТОЯННИ СИНИ ДИОДА .. В3 ОБРАТНО ПРОМИВАНЕ
3 ПОСТОЯННИ СИНИ ДИОДА .. B5 ЗАСМУКВАНЕ
4 ПОСТОЯННИ СИНИ ДИОДА .. B7 ПЪЛНЕНЕ И БЪРЗО

ПРОМИВАНЕ
4) АЛАРМИ:
4  МИГАЩИЧЕРВЕНИ ДИОДА .. ЗАДЕЙСТВАНА АЛАРМАЗАСОЛ
1  ПОСТОЯНЕН ЧЕРВЕНДИОД........ ГРЕШКА1
2  ПОСТОЯННИ ЧРВЕНИДИОДА ... ГРЕШКА2
3  ПОСТОЯННИ ЧРВЕНИДИОДА ... СМЯНА НАБАТЕРИЯТА

2) МОНТАЖ:
2 ПОСТОЯННИ БЕЛИ ДИОДА .. В3 ОБРАТНО ПРОМИВАНЕ 
4 ПОСТОЯННИ БЕЛИ ДИОДА .. B7 ПЪРВО ПЪЛНЕНЕ И

  БЪРЗО ПРОМИВАНЕ 

3 ПОСТОЯННИ БЕЛИ ДИОДА.. . B5 ЗАСМУКВАНЕ 
4 ПОСТОЯННИ БЕЛИ ДИОДА.. . B7 2О  ПЪЛНЕНЕ И БЪРЗО

  ПРОМИВАНЕ

17)  СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ 
ALIA клапанът може да изпраща сигнали към външно 
оборудване чрез връзките, показани на Фиг.8, O, M.
Техническите данни за свързване са следните: -                                                                            ɼɸʊɸ ʀ ɺʈɽʄɽ                                            куплунг "О" е на база MOD BUS RTU протокол (RS 232 

външен сериен куплунг) (Фиг. 8, O).
- куплунг “M” се използва за комуникация дали в съда има
   сол чрез ON/OFF (Вкл./Изкл.) сигнали (Фиг. 8, M).



Мин. 14,91 - Макс. 16,53 Мин. 0,34- Макс. 5,32 15 - 50 °f 
(препоръчителни стойности)

2500 µScm-1 при 20°C Среда 321 Среда 298

Макс. 1 NTU Макс. 1 NTU Приемлива и липсващи 
аномални отклонения

0,50 mg/L Не е открито Не е открито

Мин.  37,83 - Макс. 46,04 mg/L Мин. 0,92 - Макс. 4,66 mg/L 100 mg/L 
(препоръчителни)

Мин. 9,41 - Макс. 14,61 mg/L Мин. 0,26 - Макс. 10,13 mg/L 50 mg/L 
(препоръчителни)

200 mg/L Мин. 1,59 - Макс. 4,59 mg/L Мин. 56,15 - Макс. 79,18 mg/L

200 µg/L Мин. 2,33 - Макс. 48,14 µg/L Мин. не е открито - Макс. 3,24 µg/L

0 UFC/ 100 ml Не е открито Не е открито

0 UFC/ 250 ml Не е открито Не е открито

Твърдост

Проводимост

Мътност

Амониеви 
радикали

Калций

Магнезий

Натрий

Желязо

Ешерихия коли

Аеругиноза

Параметри
Предписаните стойности са 

според Законодателен акт номер 
31 от 02 февруари 2001 г. и 

следващите изменения

Битова питейна вода за 
тестване

Битова питейна вода за тестване, 
третирана

ОМЕКОТИТЕЛ ЗА ВОДА МОДЕЛ AL 12
ПРИБОР ЗА БИТОВО ТРЕТИРАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА
Този прибор е омекотител за вода за битови нужди, предназначен за 
свързване към водоснабдителната мрежа.
Следващите стойности са обвързани с тестване на 2540 литра битова 
питейна вода при 1 цикъл ръчно регенериране в съответствие с TiFQ 
вътрешните правила за тестване. 
Параметрите отговарят на стойностите, указани от италианските 
норми по темата, Законодателен акт номер 31 от 02 февруари 2001 г. 
и следващите изменения.

DE VECCHI WATER SOFTENER AL 12 
EQUIPMENT FOR DOMESTIC TREATMENT OF DRINKING 
WATER
This equipment is a water softener for domestic use, to be connected 
exclu-sively with the water system.
The following values refer to a test on 2540 litres, with domestic 
drinking water and 1 cycle of manual regeneration, in compliance with 
TiFQ internal regulations on testing.
The parameters comply with the values indicated by the Italian 
norms on the subject, the Legislative decree n.31, February 2, 2001, 
and following tran-spositions.

Материалите на омекотителя, които влизат в контакт с питейната 
вода, отговарят на параметрите, изисквани от италианските закони 
(D.M. от 6 април 2004 г., чл. 174)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: този прибор се нуждае от периодична 
поддръжка, за да се гарантират изискванията към третираната 
питейна вода и да се поддържат декларираните от производителя 
характеристики.
ПРИБОРЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА СЪГЛАСНО 
ПРАВИЛАТА В ТОВА РЪКОВОДСТВО
Тестването е извършено от TiFQLAB
Тестването е извършено от TiFQLAB - Università della Calabria

The drinking water-contact materials of the water softener comply with 
the parameters requested by the Italian laws (D.M. 6 aprile 2004, n.174).
WARNING: this equipment needs periodic maintenance to guarantee 
the treated drinking water requirements and to maintain the features 
declared by the manu-facturer.
THE EQUIPMENT MUST BE USED FOLLOWING THE RULES IN 
THE MANUAL
Testing by TiFQLAB
Testing by TiFQLAB - Università della Calabria
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