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ФИГ. 3

ЛЕГЕНДА (фиг. 3):
A  ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН
B  ИЗХОДЕН КРАН
C  БАЙ-ПАСЕН КРАН
D  ВХОДЕН КРАН
E  ПРЕЛИВНА ТРЪБА
F  РАЗТОВАРВАЩА ТРЪБА
G  ЕТИКЕТ
H  ПРЕЛИВНА ВРЪЗКА

ФИГ. 1

ЛЕГЕНДА (фиг. 1):
A  Клапан
B  Съд за солен разтвор
C  Цилиндър
D  Тръба за всмукване на солен разтвор

ФИГ. 2 A

ФИГ. 2 B
МИКСЕР
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ФИГ. 5ФИГ. 4

ФИГ. 6

ФИГ. 7 ФИГ. 8

ЛЕГЕНДА:
A  БЪРЗИ ВРЪЗКИ
B  ИНЖЕКТОР
C  КОНТРОЛ НА ПОТОКА ЗА ПЪЛНЕНЕ
D  ФИЛТЪР НА ИНЖЕКТОРА
E  ОПТИЧЕН СЕНЗОР
F   КАБЕЛ НА ЕЛЕКТРОМОТОРА
G  АС АДАПТОР Вход
H  ГЛАВЕН ЕЛЕКТРОМОТОР
I   Вход за ТУРБИНКАТА
L  Изход от ХЛОР-ГЕНЕРАТОРА 

НАЛЯГАНЕ

отвор

инжектор

ХЛОР-ГЕНЕРАТОР
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ФИГ. 9

ФИГ. 11

ФИГ. 10

ЛЕГЕНДА:
A  БУТОН НАДОЛУ
B  БУТОН ЗА ЗАДАВАНЕ
C  БУТОН НАГОРЕ
D  БУТОН ЗА СТАРТ НА РЕГЕНЕРИРАНЕ
E  СВЕТОДИОДЕН ДИСПЛЕЙ
F  СВЕТОДИОД ЗА АЛАРМА ЗА СОЛ

Устройство 
против преливане

Обезвъздушител
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БЪЛГАРСКИ
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 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: 
- Периодично 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 (фигg. 3, G), върху 
опаковката и на гърба на това ръководство.

Ръководство с инструкции MINI - MAXI VOLUMETRIC

 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 ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
За съхранение:
- Съхранявайте омекотителя за вода на сухо място
- Температурата за съхранение трябва да е между 0 - 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.

 2.1 ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ
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. 7). 
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 
сигнали. Освен това, по време на регенериране 
омекотителят прави дезинфекция на смолите с цел 
предотвратяване образуването на бактерии (фиг. 13).

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

-

1 клапан модел 255 Autorol (фиг. 1, A) с Logix таймер 
760 (фиг. 9), със следните характеристики:
Регенерирането на смолата може да се изпълни в 
минутата, часа и деня, избрани от потребителя

-

-

Регенерирането може да се прави по график чрез 
настройка на седмичен график
Регенерирането може да се прави по график чрез 
настройка на конкретен период (от 1 ден до 99 дни)

- Приборът може да прави регенериранията полу-
автоматично само с натискането на подходящия бутон

- Той дезинфекцира смолите по време на регенериране 
(опция)

- Предупреждава с визуален сигнал дали не липсва 
нужната за регенерирането сол (опция)

• 1 контейнер за съда и солта (фиг. 1, B). 

 ръководство
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• 1 съд, съдържащ смоли за омекотяване на вода (фиг. 1, C). 

 2.3 ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА
• 1 омекотител за вода MINI-MAXI VOLUMETRIC
• 1 ръководство с инструкции
• 1 подходяща за гума връзка за дренажната тръба (фиг. 2, C)
• 3 метра дренажна тръба (фиг. 3, F)
• 1 ъглова връзка за защита от преливане (фиг. 3, H)
• 1,5 метра тръба за защита от преливане (фиг. 3, E) 

 2.4 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MINI MAXI
9 18

315 315
510 510
685 1140
16 32
1,5 3
30 50

Модел: 
Литри смола [ l ]:  
Размер (фиг. 6)
A - Широчина [mm]:
B -Дълбочина [mm]:
C - Височина [mm]:
Тегло [Kg]:
Сол за регенериране [Kg]
Сол в съда за солен р-р [Kg]
Цикличен капацитет [m3 °f] 50.4 101
Захранване: .... ........ ВХОД: 230V 50/60 Hz стандартно

120V 60 Hz      опция
ИЗХОД: 12V AC

Налягане на входящата вода: ...... 0,2 ÷ 0,8 MPa (2 ÷ 8 bar)
Номинален дебит при 4 bar     .... 1500 l/h
Стайна температура: ...... .. 4°C - 35°C
Консумирана мощност: .......             ... 4 W
Връзки за свързване към 
водопроводната система: ........ 1/2”G ; 3/4”G миксер

(фиг. 2, B МИКСЕР)

 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, коят MINI-MAXI 
омекотителите предоставят в зависимост от твърдостта на 
входящата вода.
Твърдостта на входящата вода е около 2 френски градуса.

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 
който е 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)

- Инструкцията за свързване на преливната тръба
- Трансформаторът
- Пакетът с подходящата за гума връзка за дренажната 

тръба (фиг. 3, F)
• 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 хоризонтално.
• Преди мястото на монтаж не трябва да има друга 

машина за третиране на вода  
• Уверете 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. При възможност, монтирайте 
тръба, осигуряваща 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 влошат качеството на 
третираната вода и да увредят прибора.
Предлагаме начина на монтаж от фиг. 3, тъй като включва 
бай-пас за избягване спиране на водоподаването, ако 
приборът трябва да бъде изключен или заради поддръжка. 
Уверете се, че:
• Входната и изходната тръби (фиг. 3) 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, 
който да пречиства постъпващата вода (фиг.11).

ЛИТРИ ОМЕКОТЕНА ВОДА СПОРЕД ТВЪРДОСТТА
°f 20 30 40 50 60 Capacità
°d 11 16 22 28 33 Ciclica

ppm CaCO3 200 300 400 500 600 m3°f
MINI 2520 1680 1260 1008 840 50.4
MAXI 5040 3360 2520 2016 1680 101
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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, причиняващ повреди. 
Монтирайте кран за вземане на проби от изходящата вода, 
за да можете да проверявате нейната твърдост.
Тръбите трябва да са свободни, без смачквания или 
притискания.
Проверете дали на входа и на изхода на прибора няма 
поставени предпазни санитарни капачки. Свалете ги 
непостредствено преди монтажа.

 3.4 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ДРЕНАЖНАТА СИСТЕМА
Получената при регенериране отпадъчна вода се отвежда в 
съд чрез доставената пластмасова гъвкава тръба (фиг.3, F).
Често причина за неправилна работа на омекотителя е, че 
тази тръба не е монтирана правилно. (фиг. 4, A). Затегнете 
доставената гумена връзка към фланеца на прибора, 
вкарайте единия край на дренажната тръба (фиг. 3, F) във 
връзката, а другия край в дренажния съд, така че:

• 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 2.8 bar (фиг. 5).

• Тръбата не трябва да е смачкана или огъната, тъй като 
водата трябва да изтича безпрепятствено (фиг. 4, 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 
Клапанът е свързан с контейнера за сол чрез тръба с 
диаметър 6 mm. И двата края на тръбата се свързват чрез 
бързи връзки (фиг. 6, A).
Тръбата се разкача с издърпване на червената осигурителна 
щипка, след което се натиска черният пръстен около нея в 
близост до връзката  и тръбата се изтегля.
За надеждно свързване на тръбата проверете дали е вкарана 
докрай във връзката.
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. 6, 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, която може да се получи от неправилно 
запълване или неизправна работа.
Пробийте отвор с диаметър 17 mm в съда за солен разтвор 
на около 10 cm под капака и затегнете бързата връзка (фиг. 
3, H). Вкарайте зелената гъвкава тръба (включена е в 
пакета) в бързата връзка и я свържете към дренажен съд, 
разположен под връзката, така че излизащата евентуално 
вода да не е под налягане (фиг. 4, B).
Не поставяйте преливната тръба (фиг. 3, E) в същия съд, 
който се използва от дренажната тръба (фиг. 3, F), за да 
предотвратите обратни потоци вода към съда със сол.

 3.7 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА 
Уверете се, че напрежението в електрическата мрежа 
отговаря на необходимото за прибора.
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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.
Приборът е произведен според важните изисквания за 
безопасност на следните европейски разпоредби:
• Директива за Електромагнитна Съвместимост 2014/30/UE
• 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
След завършване на монтажа изпълнете следното:
1. При затворени кранове на входа и изхода (фиг. 3, B, D)

включете прибора в контакта.
2. Изчакайте на дисплея да се появи времето; това е 

сигналът, че клапанът работи.
3. Задръжте натиснат         бутона за 5 секунди, за да 

стартирате цикъл на ръчно регенериране.
4. Изчакайте дисплеят да покаже C1.
5. Разкачете прибора от контакта.
6.

7.

Бавно отворете наполовина крана на входа (фиг. 3, D) и 
го оставете в тази позиция за около 2 минути. След това 
отворете напълно крана на входа и оставете водата да 
изтича обилно от дренажната тръба;
Налейте вода в съда за сол докато покрие 
обезвъздушителя (фиг. 1, D);

  Ако по време на процедурата за настройки не бъде 
натиснат бутон за повече от 20 секунди, дисплеят ще се 
върне към показване на текущото време.

 5.1  СЕРИЯ MINI-MAXI (ОПИСАНИЕ НА КОМАНДИТЕ)
   MINI-MAXI таймерът има четири бутона и дисплей. Те ще

8. Отново включете прибора в контакта.
9. Натиснете едновременно бутони N и  , за да минете в 

стъпка C2. Натиснете ги отново, за да минете в стъпка 
C4 и отново, за да минете в стъпка C8.

10.  Изчакайте омекотителят да завърши цикъла (само 
няколко минути) и да мине в работен режим.

11. Задръжте натиснат пак         бутона за 5 секунди, за да 
стартирате цикъл на ръчно регенериране.
Изчакайте няколко секунди клапанът да се позиционира 
във фаза C1.

12. Натиснете бутони N и  , за да минете в стъпка C2, 
“SALT INSERTION” (Добавяне на сол). Проверете дали 
се засмуква вода от съда за солен разтвор.

13.  Натиснете едновременно бутони N и  , за да 
преминете в стъпка C5.

14. Изчакайте цикълът да свърши (около 10 минути).
15.  Отворете напълно крановете на входа и на изхода (фиг. 

3, B, D) и затворете бай-пасния кран (фиг. 3, C).
16. Добавете сол в съда за солен разтвор до малко повече от 

половината му обем. 
Продължете с настройките

5)   НАСТРОЙКА НА ТАЙМЕРА
БЕЛЕЖКИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА НАСТРОЙКА



ви позволят да настроите параметрите за правилната 
работа на прибора (фиг. 9).
В работен режим дисплеят показва времето, деня и дните 
за регенерирания по график. По време на регенериране той 
показва оставащото време до завършването и коя фаза се 
изпълнява в момента (фиг.20).

 5.2  ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРИБОРА
Включете прибора в контакта и свържете куплунга към 
таймера (фиг. 6, G). Дисплеят (фиг. 9, E) ще покаже времето.

 5.3  ЗАДАВАНЕ НА ДЕНЯ И ВРЕМЕТО

фиг. 11

1. Натиснете N . Дисплеят ще започне да мига.
2. С бутони  задайте текущото време (фиг. 11).
3. Натиснете N , за да потвърдите.
В горната част на дисплея ще се появи малък триъгълник, 
обозначаващ деня (фиг. 12). 

фиг. 12

фиг. 13

1. Натиснете N , за да накарате триъгълника да мига.
2. С бутони  изберете текущия ден (фиг. 13).
3. Натиснете N , за да потвърдите. 

 5.4  ЗАДАВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ
От лявата страна на дисплея малък триъгълник ще сочи 
думите “Regen time” (Време за регенериране).

фиг. 14

1. Натиснете N . Дисплеят ще започне да мига.
2. С бутони  изберете времето за регенериране (фиг. 14).
3. Натиснете N , за да потвърдите.

 5.5 ЗАДАВАНЕ НА ДЕНЯ ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ
Под надписа DAYS (Дни) дисплеят ще покаже число и 
малък триъгълник (фиг. 15).

 фиг. 15

Можете да зададете броя дни, които да изтекат, преди 
клапанът да изпълни регенериране на смолите.
Ако въведете 3, както е в примера, това означава, че ще 
изминат максимум 3 дни, след което ще се изпълни  

регенериране, независимо от консумацията на вода.
1) Натиснете N и дисплеят ще започне да мига.
2) Натиснете бутони  , за да зададете броя дни преди 

следващото регенериране. Стойностите са от 0.5 до 99.
Стойност 0.5 означава, че ще се изпълняват две 
регенерирания дневно, по едно на всеки 12 часа. Напр., ако 
"време за регенериране" (параграф 9.4) е настроено на 17, 
следващото регенериране ще се изпълни в 5 часа сутринта.
Другите стойности са от 1 (едно регенериране дневно) до 
99 (едно регенериране на всеки 99 дни).
Натиснете N , за да потвърдите. 

 5.6 ИЗМЕРВАНЕ НА СОЛТА ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ

фиг. 16 фиг. 17

Стойността “salt amount” (Количество сол) определя 
времето за регенериране и съответната доза сол.
Стойността е зададена от производителя и може да се 
променя само под надзор от инсталатора.
1) След задаване на дните за регенериране, на дисплея се 

появява буква (“S”, “L” или “H”).
2) Натиснете N и дисплеят ще започне да мига.
3) С помощта на бутони  изберете L (фиг. 17).
4) Натиснете N , за да потвърдите.

 5.7 ТЕОРЕТИЧЕН КАПАЦИТЕТ
Когато бъде въведено нивото на регенериране (L, S, H), 
електронното управление ще изчисли количеството 
варовик, което омекотителят ще може да улови, преди да е 
необходимо регенериране на смолата (фиг. 18). 
Например: стойността .3 кg означава, че смолата ще може 
да улови 0.3 кg, т.е. 300 грама CaCO3 (варовик), преди да е 
необходимо регенериране.

фиг. 18

Препоръчваме да не променята тази величина. За промяна 
на теоретичния капаците следвайте инструкциите по-долу:
1) Натиснете N и дисплеят ще започне да мига
2) С помощта на бутони  изберете желаната стойност
3) Натиснете N , за да потвърдите.

 5.8 ЗАДАВАНЕ ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА

фиг. 19

1) Натиснете N и дисплеят ще започне да мига
2) С помощта на бутони  изберете желаната стойност 

за твърдостта 
Бележка: твърдостта се изразява в ppm CaCO3 , така че
стойностите за въвеждане са следните: 20°f = 200;  
30°f = 300 ; 40°f = 400 ; 50°f = 500 ; 60°f = 600;
3) Натиснете N , за да потвърдите.
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Край на настройките.

 5.9 ЗАДАВАНЕ НА ЗАЩИТАТА НА ДАННИ
С цел предпазане на въведените данни за настройка от 
изменения, можете да ги блокирате по следния начин:
Натиснете едновременно и задръжте бутони  , докато 
долу на дисплея се появи “P1”. С повторното натискане на

- P1    текущо време
- P2    текущ ден
- P3    време за регенериране
- P4    принудително регенериране
- P6    дозиране на сол
- P7    количество сол
- P8    твърдост в ppm CaCO3
- P9    мерна система за твърдостта на водата
-  P10  настройки за времето 0-12 часа / 1-24 часа
За блокиране на стойност натиснете       бутона.

  (катинарче) ще се появи на дисплея.
Стойностите се деблокират чрез същата процедура. 

5.10 ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА СМОЛАТА И АЛАРМА ЗА         
СОЛТА (МОНИТОРИНГ ЗА НАЛИЧИЕ НА СОЛ) 
По заявка омекотителят може да се оборудва с устройство 
(опция), което дезинфекцира смолите по време на 
регенериране. То се състои от двойка електроди, завити в 
клапана (фиг. 8) и свързани с кабел към куплунга на 
таймера (фиг. 6, L).
При монтажа на прибора таймерът самостоятелно го 
управлява. По време на стъпката за изтегляне на вода (C2), 
на дисплея ще се появи текстът “CL”.
Освен че прави дезинфекция на смолите, той може също да 
предупреждава потребителя, когато солта в съда е 
свършила. Под дисплея ще светне оранжевият светодиод 
(фиг. 9, F, “проверете солта”), което предупреждава 
потребителя да зареди сол в съда (фиг. 7).
6) ВРЕМЕННО СПИРАНЕ И ДЪЛГО БЕЗДЕЙСТВИЕ

За избягване загубата на данни при временно спиране 
таймерът има батерия, която може да запази данните до 
6 часа. Ако спирането е продължило по-дълго, ще трябва 
да проверите настройките.
При спиране по време на регенериране омекотителят ще 
запомни коя стъпка е изпълнявал преди прекъсването. С 
възстановяване на работата, стъпката на прекъсване ще 
започне отначало и регенерирането ще бъде завършено.

7) РЪЧНИ НАСТРОЙКИ
 7.1  ОТЛОЖЕНО (ЗАБАВЕНО) РЕГЕНЕРИРАНЕ:
С натискането на             ,   символът        ще започне да мига 
в лявата част на дисплея. Това означава, че в зададеното 
време ще бъде изпълнено регенериране, без никакви 
изменения в настройките.
Ако натиснете бутона, командата ще бъде отменена. 
Натискане на бутон          по време на регенериране показва
  “    Х2” символа на дисплея.
И в този случай това значи, че в зададеното време ще се 
изпълни регенериране, без изменения в програмата.

 7.2  РЪЧНО РЕГЕНЕРИРАНЕ
За незабавен старт на цикъл на регенериране натиснете 
бутона          и го задръжте така за 5 секунди.
Когато регенерирането започне, дисплеят ще покаже 
минутите, оставащи до края му, и  “C”, означаващо 
текущата стъпка от цикъла на регенериране (фиг. 20).
Регенерирането се състои от 8 стъпки:
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C0  работа
C1  първо обратно промиване
C2  впръскване на сол и бавно промиване  
C4  повторно повишаване на налягането
C5  първо бързо промиване
C6  второ обратно промиване
C7  второ бързо промиване
C8  добавяне на вода в съда за солен разтвор

 7.3  ИЗБОР НА СТЪПКА
За да проверите правилната работа на различните стъпки 
от регенерирането, следвайте инструкциите по-долу:
1. Задръжте                 бутона натиснат за 5 секунди, за да 

започнете цикъл на ръчно регенериране.
2. Изчакайте няколко секунди до поява на дисплея на “C”.  

Натиснете N , ако искате да видите колко минути остават 
до края на текущата стъпка. 

3. Седновременно натискане на бутони N  веднага ще
преминете към следващата стъпка на регенериране,C2.

4. Седновременно натискане на бутони N веднага ще
преминете към следващата стъпка на регенериране,C4.
Така можете да преминете през всички стъпки на цикъла. 

За да се върнете в работен режим без да преминете през 
оставащите стъпки, натиснете и задръжте бутони N  за 5 
секунди; ще се появи часовник, указващ че гърбичният вал 
се върти.

фиг. 20

8) РЕГУЛИРАНЕ НА ВИНТА НА МИКСЕРА
Омекотителят предоставя питейна вода без твърдост. В 
някои случаи, обаче, е нужно да има остатъчна твърдост 
на водата.
Миксерът позволява избрано количество вода да премине 
директно от входа към изхода на омекотителя без да бъде 
омекотена от смолите.
С разхлабване на винта на миксера (фиг. 2B, MIXER) вие 
можете плавно да увеличавате твърдостта на изходящата 
вода. Моля, запомнете, че тази операция трябва да се 
извършва особено внимателно.
След приключване на операцията предлагаме да оставите 
малко вода да изтече и тогава да измерите твърдостта и.
Миксер се доставя само с 3/4”G връзките. Връзки 1/2”G не 
включват миксер (фиг. 2).

9)  УСТРОЙСТВО ПРОТИВ ПРЕЛИВАНЕ (Опция)
Омекотителят може да бъде окомплектован като опция с 
“Anti-spillover” (против преливане) устройство (фиг. 10).
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).
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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, D) на всеки шест месеца.

Външно почистване правете с влажна кърпа и топла вода. 
Не ползвайте миещи препарати или други химикали.
- Почиствайте инжектора (фиг. 6, B), филтъра му (фиг. 6, D)

и управлението на съда за солен разтвор (фиг. 6, C) поне
веднъж годишно, следвайки долните инструкции: 

1. Затворете крановете на входа и изхода (фиг. 3, B, D).
2. Задръжте натиснат            бутона за 5 секунди, за да

започнете бърз цикъл на ръчно регенериране.
3. Изчакайте няколко секунди и проверете дали дисплеят 

показва фаза C1. 
4. Изчакайте 15 секунди и изключете прибора от контакта.
5. Развийте и извадете ежектора (фиг. 6, B), филтъра (фиг. 6, 

D) и управлението на съда за солен разтвор (фиг. 6, C).
6. Почистете компонентите с вода и се уверете, че отворът 

на ежектора не е запушен (фиг. 6, B).
7. Внимателно върнете частите по местата им.
8. Бавно отворете крановете на входа и изхода (фиг. 3, B, D).
9. Отново включете прибора в контакта.
10. Натиснете едновременно бутони N  за 5 секунди. 

Клапанът ще премине в работен режим. Дисплеят ще се 
върне към показание на текущото време.

10.2  ЗАПАЗВАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА СМОЛАТА
           СЛЕД ДЪЛГО БЕЗДЕЙСТВИЕ
Ако омекотителят няма да се използва за повече от 30 дни, 
първо трябва да се направи 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 
необходимо да се направи промиване на смолата (вижте 
параграф 7.2 “РЪЧНО РЕГЕНЕРИРАНЕ”) преди отново да 
активирате прибора.
 10.3  РАЗКАЧВАНЕ НА ПРИБОРА

1. Затворете крановете на входа и изхода (фиг. 3, B, D)
2. Дръжте натиснат         бутона за 5 секунди, за да 

започнете бърз цикъл на ръчно регенериране.
3. Изчакайте няколко секунди и проверете дали дисплеят 

показва фаза C1.
4. Изчакайте 15 секунди и изключете прибора от контакта.

Приборът вече не е под налягане и може да бъде 
разкачен от водопроводната мрежа.

 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 предишната глава.
Занесете съда на подходящо място за смяна на смолите и  

почистете вътрешността на съда.
Развийте клапана от съда, като внимавате да не изгубите 
неговия О-пръстен.
Не изхвърляйте смолите в битовата канализация. 
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 го активирайте (вижте 
глава 4, “АКТИВИРАНЕ”)
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. 7). 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 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) 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 
никакви повреди поради неправилна, грешна 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, които трябва да се депонират съобразно 
действащите разпоредби.
Не изхвърляйте смоли в канализацията.
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)

Програмата не може повече да работи.
Натиснете бутона  за нулиране (ресет). Ако сигналът за 
грешка не изчезне, сменете таймера.

• ERROR 2 (ГРЕШКА 2)
Изключете прибора от контакта и отново го включете.
Ако грешката не изчезне, значи честотата на захранващото 
напрежение не е 50 или 60 Hz, или таймерът е повреден.  
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ПРОБЛЕМ ОТСТРАНЯВАНЕ
Омекотителят не извършва 
автоматично регенериране 

- уверете се, че приборът е свързан към електрозахранването (фиг. 6, G)
- проверете настройките (вижте глава 5)

- проверете настройките за текущото време и времето за регенериранеОмекотителят извършва 
регенериране в неправилно време (вижте глава 5.3 и 5.4) 

Не се засмуква вода от съда за 
солен разтвор, омекотителят не 
консумира сол 

- проверете дали налягането във водоснабдителната мрежа е поне 2 bar
- проверете дали дренажната тръба не е запушена или няма прекалено 

силни огъвания, които я сплескват (фиг. 4, A)
- почистете инжектора (фиг. 6, B) (вижте параграф 10.1, “ПЕРИОДИЧНА 

ПОДДРЪЖКА”)
- проверете дали не се засмуква въздух при бързите връзки (фиг. 6, A)

Съдът за солен разтвор прелива  - проверете дали дренажната тръба не е запушена или няма прекалено силни 
огъвания, които я сплескват (фиг. 4, A)

- проверете дали не се засмуква въздух при бързите връзки (фиг. 6, A)
- почистете инжектора (фиг. 6, B) (вижте параграф 10.1, “ПЕРИОДИЧНА 

ПОДДРЪЖКА”)
- уверете се, че работното налягане е поне 2 bar
- проверете дали за стойността “количество сол” е зададено “L” (вижте пар. 5.6)

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

- проверете дали за стойността “количество сол” е зададено “L” (вижте пар. 5.6) 
- проверете настройките (вижте параграфи 5.5 и 5.6)

След регенериране водата не е 
омекотена

- проверете електрозахранването и настройките на омекотителя
- проверете дали има сол в съда за солен разтвор (фиг. 7)
- проверете дали винтът на миксера е правилно стегнат (фиг. 2, B)

Омекотителят произвежда солена вода
-

-

Ако това се случи само един път  

Ако проблемът се повтаря  

- Проблемът може да е причинен от липса на вода по време на регенериране, 
която не позволява правилно промиване

- уверете се, че налягането във водоснабдителната мрежа е поне 2 bar
- проверете дали дренажната тръба не е запушена или няма прекалено силни 

огъвания, които я сплескват (фиг. 4, A)
- почистете инжектора (фиг. 6, B) (вижте параграф 10.1, “ПЕРИОДИЧНА 

ПОДДРЪЖКА”)
- проверете дали не се засмуква въздух при бързите връзки (фиг. 6, A)

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

- уверете се, че налягането във водоснабдителната мрежа е поне 2 bar
- проверете дали дренажната тръба не е запушена или няма прекалено 

силни огъвания, които я сплескват (фиг. 4, A)
- почистете инжектора (фиг. 6, B) (вижте параграф 10.1, “ПЕРИОДИЧНА 

ПОДДРЪЖКА”)
- проверете дали не се засмуква въздух при бързите връзки (фиг. 6, A)

• ERROR 3 (ГРЕШКА 3)
Таймерът не получава никакъв сигнал от гърбичния вал.
Ако грешката не изчезва, а валът продължава да се върти, 
проверете дали кабелът, свързващ мотора и таймера, не се 
е измъкнал (фиг. 6, H) и дали оптичният сензор е на 
правилното място (фиг. 6, E). 

15) ПРОБЛЕМИ И ОТСТРАНЯВАНЕ 
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