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POZOR 

Pred inštaláciou sa, prosím, oboznámte s týmto návodom na obsluhu a dodržujte všetky 
bezpečnostné pokyny súvisiace so spustením a prevádzkou zariadenia. 
V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, skontaktujte so servisným oddelením dodávateľa 
alebo výrobcu zariadenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Základné údaje 

 
Pred zapojením, spustením a prevádzkovaním zariadenia vyplňte, prosím, nižšie uvedené 
rubriky: 
 

Model (MOD. NO*) Sériové číslo (SER. NO*) 
  
 
*Informácia o modeli a sériovom čísle sa nachádza na štítku viditeľnom po zdvihnutí krytu nádrže na soľanku. 

 

 

Dátum spustenia  - 
Tvrdosť vody  dH (nemecký stupeň tvrdosti) 
Tlak vody  bar 
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Kapitola 1 

 

1. HYDRAULICKÁ MONTÁŽ 
A. Bezpečnostné pokyny 

• Pred inštaláciou a spustením zmäkčovača sa, prosím, oboznámte s týmto 
návodom na obsluhu. Dodržiavanie pokynov obsiahnutých v návode na obsluhu 
zaručí bezpečné a efektívne využitie zakúpeného zariadenia. Nedodržiavanie 
pokynov návodu na obsluhu môže spôsobiť materiálne škody alebo úrazy. 

• Zmäkčovač odstraňuje z vody katióny vápnika a horčíka, ktoré sú zodpovedné 
za tvrdosť vody. Môže taktiež odstrániť aj zlúčeniny obsahujúce dvojmocné 
železo rozpustené vo vode v povolenej koncentrácii do 0,5 mg Fe/l. Zariadenie 
nie je schopné odstrániť železo v inej forme (napr. organickej), ani žiadne iné 
nečistoty. Rovnako nie je schopné zlepšovať chuť a vôňu vody. 

• Teplota prostredia, v ktorom zmäkčovač pracuje, nemôže byť nižšia ako 4°C 
ani vyššia ako 40°C. 

• Teplota vody, pri ktorej je zariadenie schopné vodu zmäkčiť, nemôže 
presahovať 49°C. 

• Pred zariadením sa musí nachádzať mechanický filter, ktorý je nutné 
nainštalovať na prívodnom potrubí, v súlade so schémou znázornenou na obr. 
1. 

• Zariadenie je napájané elektrickým napätím 28 V. Používajte, prosím, 
transformátor, ktorý bol dodaný spolu so zariadením. 

• V prípade poškodenia napájacieho kábla transformátor okamžite odpojte. Pred 
opätovným zapojením do elektrickej siete kábel vymeňte alebo opravte. 

• Pred odstránením vonkajšieho krytu ventilu zariadenie bezpodmienečne 
odpojte od elektrickej siete. 

• Zmäkčovač nemôže byť používaný na zmäkčovanie vody s fyzikálno-
chemickými a bakteriologickými parametrami presahujúcimi prijaté normy. 

 
 
B. Rozbalenie zmäkčovača 
Najprv vytiahnite zo škatule všetky komponenty zariadenia a vybaľte z igelitových vriec. 
Odstráňte lepiace pásky. Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu zmäkčovača. 
Ak áno, túto skutočnosť okamžite nahláste predajcovi. 
Zariadenie vyťahujte veľmi opatrne. Zariadenie sa dodáva v zloženom stave, a je preto ťažké. 
Pri prenášaní držte zariadenie "odspodu" a vyhýbajte sa presúvaniu po podlahe. Neobracajte 
hore nohami, nepúšťajte z výšky, ani nestavajte na hranatých alebo ostro ukončených 
povrchoch. 
 
 
C. Kontrola lokálnych hydraulických podmienok 

• Tlak vody v potrubí 
Pre správnu prevádzku zmäkčovača nesmie byť tlak vo vodovodnom potrubí 
nižší ako 1,4 bar, ani vyšší ako 8,0 bar. Ak je tlak nižší ako minimálna hodnota, 
použite vodný automat, ktorý zvýši tlak vody; ak tlak presahuje maximálnu 
hodnotu, nainštalujte reduktor tlaku. 
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POZOR 

Ak je tlak vody cez deň veľmi vysoký, môže sa stať, že v noci presiahne hodnotu 8,0 bar. 
V takej situácii odporúčame nainštalovať reduktor tlaku. Aby bolo možné v potrubí kontrolovať 
pracovný tlak vody, na potrubí odporúčame nainštalovať manometre, tak ako znázorňuje 
schéma (obr. 1). 

 
• Prietok 

Pre správnu prevádzku zmäkčovača musí byť prietok vody na vstupe minimálne 
11,0 l/min. 

 
 
D. Výber miesta inštalácie zariadenia  

• Ak je to možné, zmäkčovač umiestnite blízko vodného automatu (v prípade 
zásobovania vodou z vlastného zdroja vody) alebo vodomeru, ktorý meria 
celkovú spotrebu vody v domácnosti (v prípade napájania vodou z vodovodu). 
Zariadenie by malo byť umiestnené v bezprostrednej blízkosti odtoku do 
kanalizácie. 

• Ak je zmäkčovač umiestnený pred ohrievačom vody (alebo kotlom), venujte 
pozornosť tomu, aby teplota vody v mieste pripojenia nepresahovala 49°C. 
Najlepším riešením je umiestniť medzi zmäkčovačom a ohrievačom vody (alebo 
kotlom) spätný ventil, ktorý zabráni spätnému prietoku horúcej vody do 
zmäkčovača. Príliš horúca voda by mohla zničiť prvky riadiaceho ventilu a 
iónovýmennej živice. 

• Dávajte pozor na to, aby sa ventil vody používanej vonku (napr. na polievanie 
záhrady) nachádzal pred zmäkčovačom. Zmäkčovanie vody používanej vonku 
(ak to nie je potrebné) je neekonomické.  

• Zmäkčovač vody namontujte v mieste, ktoré nie je vystavené účinkom mrazu. 
V prípade zamrznutia sa zariadenie zničí. Záruka sa na škody tohto druhu 
nevzťahuje. 

• Zmäkčovač je napájaný napätím 28 V. Transformátor s napájacím káblom je 
dodávaný spolu so zariadením. Uzemnená elektrická zásuvka by sa mala 
nachádzať v bezprostrednej blízkosti zariadenia, mala by byť chránená pred 
dažďom a mrazom. Zmäkčovač musí byť vždy zapojený do elektrickej zásuvky; 
zásuvka nesmie byť ovládaná spínačom, ktorý by bolo možné náhodne vypnúť. 

• Na pripojenie zariadenia do elektrickej siete odporúčame použiť záložný zdroj 
UPS, ak by počas regenerácie zariadenia, ktorá môže spôsobiť zvýšenú 
spotrebu vody, došlo k prerušeniu dodávky elektrickej energie. 

 
 
E. Materiály 

Pred inštaláciou zariadenia je dôležité skontrolovať správne zapojenie prítoku a 
odtoku vody. Pri pohľade spredu je "prítok" vody na pravej strane a "odtok" vody 
na ľavej. 
Hydraulické pripojenie zmäkčovača by malo byť vykonané v súlade so schémou 
znázornenou na obr. 1. Zmäkčovač je vybavený obtokovým ventilom by-pass s 
prípojkou a hadicou na odvádzanie odpadovej vody. Dodatočná výbava 
hydraulického systému, napríklad prívodný filter, ventily, manometre, ventily na 
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odber vzoriek, atď., nie je štandardne dodávaná so zariadením a musí ju preto 
zabezpečiť osoba, ktorá hydraulický systém montuje. 

 

 
 
F. Zapojenie odtoku odpadovej vody po regenerácii  
 

1. Zapojenie odtoku odpadovej vody po regenerácii. 

• Na pripojenie potrubia odvádzajúceho odpadovú vodu zo zmäkčovača použite 
hadicu dodávanú spolu zo zariadením. Jeden jej koniec nasuňte na prípojku 
odtoku odpadovej vody, ktorý sa nachádza na zadnej časti riadiacej hlavy, 
druhý koniec vložte do kanalizačnej šachty (obr. 2). Vzdialenosť medzi 
koncovkou hadice a odtokom odpadovej vody musí byť min. 4 cm. Predídete 
tým nasávaniu nečistôt späť do zmäkčovača. 

• Hadicu upevnite tak, aby sa pri intenzívnom výtoku odpadovej vody nehýbala. 
Hadica nemôže byť zahnutá, skrútená ani prederavená. 

• Hadica by sa mala nachádzať pod prípojkou odtoku z riadiaceho ventilu. 
2. Pripojenie prepadového kolena nádrže na soľanku. 

• Do otvoru nádrže na soľanku (zozadu) vložte kaučukovú spojku, tak aby sa jej 
časť nachádzala vo vnútri nádrže, a časť vonku (obr. 2). 

• Hrubší koniec kolena vložte z vonkajšej strany nádrže do spojky 
• Môžete pripojiť odtokovú hadicu - priemer prípojky 3/8" - vonkajší závit (nie je 

súčasťou balenia), analogicky ako v bode 1. 
 
POZOR 

• Prepadová hadica nádrže na soľanku je len dodatočným zabezpečením pre prípad, ak 
by sa fáza naplňovania nádrže na soľanku vodou neukončila v súlade s programom. 

• Žiadna časť prepadovej hadice sa nesmie nachádzať nad úrovňou výtoku. 

Surová 
voda 

Voda do 
záhrady Ventil Ventil 

Manometer 

Vstupný filter 

Manometer Manometer 

Ventil Ventil 
Spätný 
ventil 

Mäkká 
voda 

Ventil na odber 
vzoriek 

Ventil na odber 
vzoriek 

Riadiaci ventil 

Telo zariadenia 

Odtok 
odpadovej vody 
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• Prepadovú hadicu nádrže na soľanku nepripájajte na prípojku odtoku z riadiaceho 
ventilu (viď bod 1 vyššie). 

 

 
 
 
  

Voda do 
záhrady 

Zásuvka 230 V, 
50 Hz 

K riadiacemu 
modulu 

Hadica na 
odpadovú vodu 

Prepadová hadica 
Bypass 

Hlavný prívod vody 

Spony 

Vstup 

Výstup 

O-krúžok 

O-krúžok 

Pripojovacia 
hadica alebo 
rúra 

Pripojovacia 
spojka so 
závitom 1" 

Bypass 

4 cm 
vzduchová 
medzera Odtok v podlahe 

TVRDÁ  
VODA 

MÄKKÁ 
VODA 

VSTUP VÝSTUP 

OBR. 2 
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2. PROGRAMOVANIE OVLÁDACÍCH PANELOV 
 
POZOR 

Uvedenie zmäkčovača do prevádzky odporúčame prenechať pracovníkom autorizovaného 
pracoviska. Spustenie je započítané v cene zariadenia. 

 
 
A. Programovanie ovládacieho panelu SoftAqua 
 

 
 

• Po zapojení transformátora do elektrickej zásuvky sa na displeji na niekoľko 
sekúnd objaví kód daného modelu zariadenia (AP15 v prípade softAqua15 
alebo AP22 v prípade SoftAqua22) a testové číslo (J 2.0 alebo podobné). 

• Následne sa na displeji zobrazí informácia Hodina PRESENTTIME a údaj 12:00 
začne blikať. 

• Ak sa na displeji zobrazuje----, stlačte tlačidlo A alebo v, až kým sa neobjaví 
údaj AP15 v prípade SoftAqua15, alebo AP22 v prípade SoftAqua22. Následne 
stlačte tlačidlo „VÝBER". Na displeji sa zobrazí informácia Čas PRESENTTIME 
a údaj 12:00 začne blikať. 

• Akustický signalizátor (BIP): signalizátor funguje pri každom stlačení tlačidla. 
Jeden zvukový signál informuje o jednej zmene na displeji. Séria zvukových 
signálov informuje o tom, že ste stlačili nesprávne tlačidlo a musíte stlačiť iné 
tlačidlo. 

 

Nastavenie času 
Ak chcete nastaviť hodinu, stlačte A, a zmeňte hodinu smerom dopredu, alebo 
v smerom dozadu. 
Ak je nastavený dvanásťhodinový formát času, od 000 do 1159 sa na displeji 
zobrazuje symbol „AM"; od hodiny 1200 do 2359, symbol „PM". 
Stlačením tlačidla A alebo v je možné zmeniť čas o jednu minútu smerom 
dopredu alebo dozadu. Ak toto tlačidlo podržíte dlhšie, čas sa začne meniť 
trochu rýchlejšie. 

Tlačidlo ÚROVEŇ 
SOLI 

Tlačidlo OSVETLENIE 
NÁDRŽE 

Tlačidlo REGENERÁCIA 

Displej 

Tlačidlo „HORE” 

Tlačidlo „DOLE” 

Dióda 
signalizujúca 
nízku úroveň soli 

Tlačidlo „VÝBER” 
 

OBR. 3 
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Programovanie tvrdosti vody 
Jedným stlačením tlačidla „VÝBER" (keď ste vo funkcii Čas) je možné prejsť 
do funkcie Tvrdosť vody HARDNESS; na displeji by mala začať blikať hodnota 
25 (implicitne nastavená hodnota). 
Následne zadajte tvrdosť úžitkovej vody v zrnách na americký galón - gpg 
(tvrdosť vyjadrená napr. w °dH - nemeckých stupňoch, je treba vynásobiť 
číslom 1,036). Tvrdosť vody sa vyjadruje v rôznych jednotkách. Nižšie je 
uvedené porovnanie najčastejšie u nás používaných jednotiek: 
 

Jednotka tvrdosti mg CaCO3/l of francúzsky 
stupeň 

odH nemecký 
stupeň 

gpg 

1 mg CaCOs/l 1 0,1 0,056 0,058 
1franzúzski stupeň (of) 10 1 0,56 0,58 
1 nemecký stupeň (odH) 17,8 1,78 1 1,036 
1 gpg 17,2 1,72 0,96 1 
 

• Ak výsledky fyzikálno-chemických rozborov nie sú k dispozícii, informácie je 
možné získať vo vodárenskom závode, ktorý daný región obsluhuje, alebo na 
príslušných staniciach Štátnej sanitárnej inšpekcie (SANEPID), prípadne 
môžete tvrdosť vody určiť aj sami pomocou testu, ktorý je možné objednať u 
predajcu. Získané údaje, prosím, zapíšte na štvrtej strane tohto návodu na 
obsluhu, a taktiež na osobitnom papieri, ktorý prilepte lepiacou páskou pod 
krytom nádrže na soľanku. 

• Ak je koncentrácia železa v surovej vode viac ako 0,2 mg/l, namiesto tvrdosti 
vody je treba používať hodnoty upravenej tvrdosti. Vypočítate ich nasledujúcim 
spôsobom: 
Upravená tvrdosť [odH] = tvrdosť [odH] + 4,8 x množstvo železa v mg Fe/l 

• Tvrdosť vody alebo hodnotu upravenej tvrdosti (prepočítaná na gpg) zadávame 
do programu zmäkčovača ako užívateľom nastavená tvrdosť vody. Za týmto 
účelom stláčajte tlačidlo A alebo v až kým sa na displeji nezobrazí príslušná 
hodnota. Stlačením tlačidla v sa hodnota tvrdosti znižuje o 1. Stlačením tlačidla 
A dochádza k zvýšeniu hodnoty tvrdosti až po maximálnu hodnotu daného 
zariadenia. Medzi hodnotami 1 a 25 sa po každom stlačení tlačidla a alebo v 
hodnota tvrdosti vody príslušne zvýši alebo zníži o jednu jednotku. Medzi 
hodnotou 25 a maximálnou hodnotou sa hodnota zvýši alebo zníži o 5 jednotiek. 
Po stlačení a podržaní tlačidla sa hodnota mení dvakrát v priebehu jednej 
sekundy. 

 
Programovanie času regenerácie 

• Stlačením tlačidla „VÝBER" (keď ste vo funkcii Tvrdosť vody) prejdete do 
funkcie Čas regenerácie RECHARGE TIME; na displeji by mala blikať hodnota 
02:00 (v noci) ako prednastavená hodnota. 

• Ak toto nastavenie potvrdíme (stlačením tlačidla „VÝBER"), zmäkčovač zaháji 
regeneráciu o hodine 2:00 v noci. Vzhľadom k minimálnej spotrebe vody v tomto 
čase, je to optimálny čas na regeneráciu. 

• Ak chcete aby sa proces regenerácie uskutočňoval v inom čase, za účelom 
nastavenia novej hodiny zahájenia regenerácie tlačte tlačidlo A alebo v. Pri 
nastavovaní času regenerácie nezabudnite, že ak je nastavený 
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dvanásťhodinový formát času, musíte venovať pozornosť tomu, či sa zobrazuje 
znak AM (medzi 0000 a 1159) alebo PM (medzi 1200 a 2359). Stlačením tlačidla 
"VÝBER" je možné zmenu času potvrdiť. 

• Keď stlačíte jedno z tlačidiel A alebo v, čas sa mení o jenu jednotku smerom 
dopredu alebo dozadu. Ak tlačidlo stlačíte a určitú chvíľu podržíte, čas sa zmení 
o dve jednotky v priebehu jednej sekundy. 

• Stlačením tlačidla „VÝBER" zadané zmeny potvrdíte a prejdete do späť do 
hlavnej obrazovky.  

 
Systém kontroly soli 
Ovládací panel je vybavený systémom pre kontrolu množstva soli v nádrži na 
soľanku. Ak chcete nastaviť systém kontroly soli, postupujte podľa nižšie uvedených 
pokynov: 

• Otvorte veko nádrže, aby ste mohli zistiť, aké množstvo soli sa v ňom nachádza.  
• Množstvo soli vo vnútri nádrže vyjadruje hodnota zo stupnice od 0 do 8. Úroveň 

zasypania soľou zapíšte. 
 
Opakovane stláčajte tlačidlo „ÚROVEŇ SOLI", až kým výška stĺpca neukáže 
zaznamenané množstvo soli. Nižšie uvedený príklad ukazuje, že množstvo soli 
je na úrovni 4. Keď množstvo soli klesne na hodnotu 2 alebo menej, zapáli sa 
dióda informujúca o nízkej úrovni soli. Nedovoľte, aby množstvo soli v nádrži 
kleslo pod tento bod. 

 
POZOR_ 

Majte na pamäti, že vždy, keď dopĺňate soľ, musíte ručne nastaviť jej aktuálnu úroveň. 

 
Ak chcete kontrolu množstva soli zrušiť, stláčajte tlačidlo "ÚROVEŇ SOLI" až kým 
sa na displeji nezobrazí nápis OFF. Zvyšné funkcie ovládacieho panelu sú opísané 
v kapitole II. 

 

 
B. Plnenie nádrže na soľanku soľou 

Na regeneráciu iónovýmennej kapacity živice sa používa soľanka, čiže vodný roztok 
soli. V tomto procese sa používa špeciálna soľ vo forme tabliet. Otvorte kryt nádrže 
na soľanku a nasypte do nej soľné pastilky. Vo vlhkých miestnostiach nádrž na 
soľanku napĺňajte maximálne do polovice a tento proces uskutočňujte častejšie. Je to 
kvôli tomu, že v takýchto miestnostiach hrozí nebezpečenstvo vzniku tzv. soľných 
usadenín (obr. 6). V miestnostiach s normálnou vlhkosťou môžete nádrž na soľanku 
napĺňať až doplna, t.j. až po komoru ventilu soľanky. Riadiaci ventil pri normálnej 
prevádzke zariadenia privádza do nádrže na soľanku určité množstvo vody, v 

Úroveň soli 

Ukazovateľ 
hladiny soli 

Šachta na 
soľanku 

Číslice 
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dôsledku čoho sa v nádrži tvorí soľný roztok, ktorý sa neskôr využíva ako prostriedok 
na regeneráciu živicového lôžka.  
Vzhľadom na špeciálne požiadavky ohľadne kvality regeneračného prípravku, na 
regeneráciu používajte regeneračnú soľ, ktorá bola schválená výrobcom zmäkčovača 
(soľ vo forme tabliet spĺňajúca požiadavky normy PN 973). Neodporúčame používať 
kuchynskú soľ. 
Pred naplnením nádrže na soľanku soľou sa uistite, či je kryt šachty ventilu soľanky 
tesne uzavretý. Do tejto časti zariadenia by sa nemala dostať žiadna pastilka soli. 
Objem nádrže na soľanku je uvedený v kapitole IV - "Rozmery a technické údaje". 
Po naplnení nádrže soľou ručne spustite regeneráciu. Činnosti, ktoré je nutné vykonať 
pred manuálnym spustením regenerácie, sú opísané v kapitole II. Po ukončení 
regenerácie je zariadenie pripravené na prácu. 

 
C. Nastavenie požadovanej tvrdosti pomocou obtokového ventilu by-pass  
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Štandardný obtokový ventil by-
pass, ktorým disponuje 
zmäkčovač, je vybavený 
regulátorom tvrdosti vody (obr. 
4). Umožňuje nastaviť tvrdosť 
mäkkej vody. V domácnostiach 
sa odporúča používať vodu s 
tvrdosťou medzi 3 až 6°dH, Pred 
akýmkoľvek nastavením najprv 
odblokujte regulátor tvrdosti 
uvoľnením šesťhrannej matice 
regulátora tvrdosti vody 
(otáčajúc proti smeru 
hodinových ručičiek). Pre 
zvýšenie tvrdosti upravenej vody 
otáčajte otočný regulátor tvrdosti 
proti smeru hodinových ručičiek, 
držiac pritom rukoväť piestu 
druhou rukou. V polohe 
maximálne zatiahnutého 
otočného gombíka regulátora 
tvrdosti môžete tvrdosť zvýšiť 
vykonaním maximálne 6 plných 
otáčok. Ďalšie otáčanie 
otočného gombíka môže 
následne spôsobiť netesnosť 
obtokového ventilu a viesť k 
stratám vody. Po týchto 
činnostiach skontrolujte tvrdosť 
vody na výstupe zariadenia. Ak 
je tvrdosť vody v porovnaní s 
očakávanou hodnotou príliš 
vysoká, otočte gombík v 
opačnom smere, držiac pritom 
druhou rukou rukoväť piestu. Po 
nastavení požadovanej tvrdosti 
vody utiahnite maticu regulátora 
tvrdosti vody až na doraz (v 
smere hodinových ručičiek) a 
regulátor zablokujte. Majte na 
pamäti, že pred každým 

nastavením ventilu do polohy by-pass (rukoväť piestu vtlačená dovnútra) musí byť otočný 
gombík regulátora úplne dotiahnutý (otáčajte ním v smere hodinových ručičiek až na doraz). 
 
  

Vysunutá 
rukoväť 
piestu 

Vstup 
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vody Zmena smeru prietoku 

časti privádzanej tvrdej 
vody v závislosti od 

nastavenia regulátora 
tvrdosti 

Vstup 
tvrdej 
vody 

Otočný gombík regulátora 
tvrdosti vody 

Otáčajte v smere hodinových ručičiek 
ak chcete tvrdosť upravenej vody 

zvýšiť, prípadne proti smeru 
hodinových ručičiek, ak chcete tvrdosť 

upravenej vody znížiť. 

Vstupný 
otvor ventilu 
zmäkčovača 

Vsunutá rukoväť 
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rukoväť 
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Vstup 
tvrdej 
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Šesťhranná matica 
Otáčajte v smere 

hodinových ručičiek ak 
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zablokovať, alebo proti 

smeru hodinových 
ručičiek, ak chcete otočný 

gombík regulátora 
odblokovať. 

Otočný gombík regulátora 
tvrdosti vody 

PRACOVNÁ POLOHA  
(Normálna prevádzka zariadenia) 

POLOHA "OBTOK" 
OBR. 4 

Vstupný 
otvor ventilu 
zmäkčovača 
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Kapitola 2 

 

1. FUNKCIE OVLÁDACIEHO PANELU 
A. Manuálne spustenie regenerácie 
 

• Pri prevádzkovaní zmäkčovača sa môžu vyskytnúť situácie, v ktorých bude 
nutné vykonať dodatočnú, manuálne vyvolanú regeneráciu. Máme s nimi do 
činenia vtedy, keď: 

• spotreba vody bola väčšia než ste plánovali (napr. po návšteve hostí). Hrozí 
vtedy riziko, že iónovýmenné schopnosti živice sa vyčerpajú skôr ako 
zariadenie automaticky vykoná naplánovanú regeneráciu. 

• sa vyčerpala soľ v nádrži na soľanku (soľ nebola doplnená) - musíte okamžite 
soľ doplniť, zariadenie uvádzame do prevádzky prvý krát (prvé spustenie 
zariadenia).  

 
Okamžitá regenerácia 
Stlačte tlačidlo "REGENERÁCIA" (obr. 3) a podržte ho kým sa na displeji nezobrazí 
a nezačne blikať nápis Regenerácia RECHARGE NOW alebo RECHARGE. Zaháji 
sa prvá fáza regenerácie - naplňovanie nádrže na soľanku vodou. Ďalšie fázy budú 
prebiehať už automaticky. Po ukončení procesu regenerácie bude zariadenie znovu 
schopné zmäkčovať vodu. 
 
Regenerácia Dnes v noci 
Stlačte tlačidlo "REGENERÁCIA" (obr. 3). Začne blikať nápis „Regenerácia Dnes v 
noci" RECHARGE TONIGHT. Proces sa začne o nastavenej hodine (implicitne o 
2:00 v noci). Ak chcete príkaz regenerácie zrušiť, stlačte tlačidlo "REGENERÁCIA" 
ešte raz (bez pridržania). Z displeja zmizne nápis RECHARGE TONIGHT. 

 
 
POZOR 

• Ak je aktivovaná funkcia Čistenie CLEAN ON, pred samotnou regeneráciou sa 
dodatočne uskutoční čistenie protiprúdom (na displeji budú blikať nápisy CLEAN a 
Bkwsh alebo Rinse a čas zostávajúci do ukončenia regenerácie). 

• Zariadenie počas regenerácie nevyrába mäkkú vodu. 

 
 
B. Dodatočné funkcie ovládača 

• SALT EFFICIENCY (Režim zníženej spotreby soli), 
• CLEAN FEATURE (Funkcia čistenia), 
• CLEAN FEATURE MINUTES (Doba trvania čistenia), 
• MAXIMUM DAYS BETWEEN REGENERATIONS (Maximálna doba medzi 

regeneráciami, vyjadrená počtom dní v prípade zastavenia odberu vody), 
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• 97% FEATURE (Automatické spúšťanie regenerácie po vyčerpaní 
iónovýmennej kapacity živice na úroveň 97%), 

• 12/24 HOUR CLOCK (12- alebo 24-hodinový režim zobrazovania času), 
• BACKWASH & FAST RINSE TIMES (Dĺžka trvania protiprúdového 

preplachovania a rýchleho 
• preplachovania) 
• Osvetlenie nádrže so soľou 
• Prietok vody zariadením 
• Čas zostávajúci do ukončenia regenerácie a ukazovatele polohy ventilu 

 
Ak chcete nastaviť jednu z vyššie uvedených funkcií, stlačte tlačidlo "VÝBER" a 
podržte ho kým sa na displeji neobjaví symbol „000". 
Opätovne stlačte (bez držania) tlačidlo „VÝBER" - zapne sa režim zníženej spotreby 
soli SALT EFFICIENCY (na displeji sa zobrazí písmeno E). Ak chcete túto funkciu 
aktivovať alebo deaktivovať, stlačte tlačidlo A alebo v, aby sa na displeji zobrazil 
nápis ON alebo OFF. 
 
Režim zníženej spotreby soli 
Zariadenie sa pri práci v režime zníženej spotreby soli (ON) môže regenerovať 
častejšie, spotrebúvajúc počas regenerácie menej soli a vody. Použitie tohto režimu 
závisí od kvality používanej vody. 
 
Nastavenie vyššie opísanej funkcie môže vykonať len servis výrobcu alebo 
dodávateľa. 
Opätovne stlačte (bez držania) tlačidlo „VÝBER" - na displeji sa zobrazí nápis 
Čistenie CLEAN.  

 

Čistenie 
Ak je táto funkcia aktívna (ON), pred normálnou regeneráciou budú prebiehať 
procesy spätného a rýchleho preplachu, umožňujúce, okrem iného, odstrániť z 
filtračnej sieťky v koši horného distribútora mechanické znečistenie. Ak sa na displeji 
zobrazuje nápis (OFF), tlačidlami A alebo v môžete toto nastavenie zmeniť na (ON). 
Opätovne stlačte (bez držania) tlačidlo „VÝBER" - na displeji sa zobrazí nápis Dĺžka 
trvania čistenia CLEAN TIME. 
 
Doba trvania čistenia 
Ak na displeji bliká hodnota, napr. 6, znamená to, že automatický proces dodatočné 
spätného a rýchleho preplachu bude trvať 6 minút. Ak sa v privádzanej vode 
nachádza väčšie množstvo mechanických nečistôt, napríklad piesok, usadeniny, 
zmesi, atď., tento čas je možné predĺžiť do max. 15 minút. Pre zmenu zobrazovanej 
hodnoty stlačte tlačidlo A ak chcete dobu trvania čistenia predĺžiť, prípadne v, ak 
chcete dobu trvania čistenia skrátiť. 
Opätovne stlačte (bez držania) tlačidlo „VÝBER" - na displeji sa zobrazí nápis 
RECHARGE DAY. 
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Maximálna doba medzi regeneráciami, vyjadrená počtom dní v prípade 
zastavenia odberu vody 
Automatická regenerácia v prípade zastavenia odberu vody pomáha udržať 
mikrobiologickú čistotu lôžka (keď sa voda zo zariadenia neodoberá, na lôžku sa 
môžu rozmnožovať mikroorganizmy a baktérie). Pri továrenských nastaveniach 
(AUTO) je táto funkcia neaktívna, čiže ak sa voda zo zariadenia neodoberá, 
zariadenie sa nebude regenerovať. Ak chcete funkciu aktivovať, stlačte tlačidlo a 
alebo v a nastavte požadovanú hodnotu. Môžete nastaviť hodnotu od 1 do 15 dní 
(DAY). 
Opätovne stlačte (bez držania) tlačidlo „VÝBER" - na displeji sa zobrazia nápisy 
RECHARGE a 97 a OFF, ktoré budú striedavo blikať. 
 
Automatické spúšťanie regenerácie po vyčerpaní iónovýmennej kapacity 
živice na úroveň 97% 
Pri továrenských nastaveniach (97 a OFF) je táto funkcia vypnutá. Keď ju aktivujete 
stlačením tlačidla a alebo v (na displeji budú striedavo blikať nápisy 97 a ON), 
akonáhle sa iónovýmenná kapacita živice zníži o 97%, zariadenie sa začne 
automaticky regenerovať, a to bez ohľadu na dennú dobu. 
 
Nastavenie vyššie opísanej funkcie môže vykonať len servis výrobcu alebo 
dodávateľa. 
Opätovne stlačte (bez držania) tlačidlo "VÝBER" až kým sa na displeji nezobrazí 12- 
alebo 24-hodinový režim zobrazovania. 
 
Nastavenie režimu zobrazovania času (12- alebo 24-hodinový) 
Ak chcete zmeniť 24-hodinový režim na 12-hodinový alebo opačne, pre získanie 
požadovaného režimu stlačte tlačidlo A alebo v. 
 
Nastavenie doby trvania preplachu protiprúdom a rýchleho preplachu 
Opätovne stlačte (bez držania) tlačidlo „VYBER" až kým sa na displeji nezobrazí 
blikajúci nápis Doba trvania preplachu protiprúdom Bk wsh TIME a napr. 6 MIN. 
Označuje to preplachovanie protiprúdom (BACKWASH) po dobu 6 minút. Po 
opätovnom stlačení tlačidla „VÝBER" sa na displeji zobrazí blikajúci nápis Doba 
trvania rýchleho preplachu Rinse TIME a hodnota napr. 2 MIN. Označuje to rýchly 
preplach (FASTRINSE) po dobu 2 minúty. 
 
Dobu trvania vyššie uvedených regeneračných cyklov môže zmeniť len 
servisné stredisko výrobcu alebo dodávateľa. 
Opätovne stlačte (bez držania) tlačidlo „VÝBER" až kým sa na displeji nezobrazí 
aktuálny čas. 
 
Osvetlenie nádrže na soľ 
Ak chcete osvetliť vnútro nádrže na soľ, stlačte tlačidlo „OSVETLENIE NÁDRŽE NA 
SOĽ" (obr. 3). Súčasne sa na displeji zobrazí symbol žiarovky. Ďalším stlačením 
tohto tlačidla sa osvetlenie vnútra nádrže na soľ vypne. 
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Prietok vody zariadením 
Ak je zo zariadenia odoberaná upravená voda, prietok bude 
indikovaný čiernym ukazovateľom, ktorý sa bude predlžovať alebo 
skracovať, v závislosti od intenzity prietoku. Ak žiadne domáce 
zariadenie neodoberá zo zmäkčovača vodu, čierny ukazovateľ sa 
nebude zobrazovať. 
 
Čas zostávajúci do ukončenia regenerácie a ukazovatele polohy 
ventilu 
V priebehu regenerácie zariadenia sa zobrazuje jeden z 
ukazovateľov polohy ventilu (Práca Serv, Plnenie Fill, Soľankovanie 
Brine, Spätný preplach Bkwsh, Preplach Rinse). Na displeji bliká 
nápis Regenerácia RECHARGE a od cyklu soľankovania Brine sa 
zobrazuje aj počet minút zostávajúcich do ukončenia regenerácie 
(čiže prechodu zariadenia späť do režimu Práca Serv). Keď ventil 
mení polohu (prechádza z jedného cyklu do druhého), príslušné 
ukazovatele začínajú blikať. 

 
 
C. Základné diagnostické informácie  

 
Ukazovateľ prietoku upravenej vody 
Tento ukazovateľ umožňuje zistiť, či v zariadení funguje prietokomer upravenej 
vody. Umožňuje taktiež zistiť aký je prietok pretekajúcej upravenej vody. 
Stlačte a podržte tlačidlo „VÝBER", až kým sa na displeji nezobrazí symbol „000 - - 
". Ak zariadením preteká voda, na displeji uvidíte hodnoty meniace sa v rozsahu od 
000 do 199. Ak sa na displeji zobrazí hodnota 199, znamená to, že zariadenie 
vyrobilo 1 galón (3,78 litra) upravenej vody. Po prekročení hodnoty 199 začne 
prietokomer merať ďalší galón upravenej vody (hodnoty od 000 do 199). 
Pre návrat späť do hlavnej obrazovky musíte opakovane stláčať tlačidlo "VÝBER", 
až kým sa na displeji nezobrazí aktuálny čas. 
 
Pamäť dátumu uvedenia do prevádzky 
Stlačte a podržte tlačidlo „VÝBER", až kým sa na displeji nezobrazí symbol „000 - - 
". Stlačením tlačidla a sa na displeji zobrazí číslo a nápis TIME alebo DAY. Číslo 
informuje o tom, kolko dní uplynulo od spustenia zmäkčovača. Keď tlačidlo a pustíte, 
na displeji sa znovu zobrazí symbol "000 -- ". Pre návrat späť do hlavnej obrazovky 
musíte opakovane stláčať tlačidlo "VÝBER", až kým sa na displeji nezobrazí 
aktuálny čas. 
 
Počet cyklov regenerácie 
Stlačte a podržte tlačidlo „VÝBER", až kým sa na displeji nezobrazí symbol „000 - - 
". Stlačením tlačidla v sa na displeji zobrazí číslo a nápis RECHARGE. Číslo 
informuje o počte cyklov regenerácie, ktoré zmäkčovač od momentu uvedenia do 
prevádzky vykonal. Keď tlačidlo v pustíte, na displeji sa znovu zobrazí symbol 

Ukazovateľ 
zapnutého 
osvetlenia 
nádrže na soľ 

Ukazovate
ľ polohy 
ventilu 

Čas 
zostávajúci 
do ukončenia 
regenerácie 

17 



„000 - - ". Pre návrat späť do hlavnej obrazovky musíte opakovane stláčať tlačidlo 
"VÝBER", až kým sa na displeji nezobrazí aktuálny čas. 

 
D. Ochranná filtrácia 

Filtračná sieťka umiestnená v koši 
horného distribútora zariadenia (obr. 
5) zabraňuje prieniku mechanických 
nečistôt do filtračnej nádrže 
zariadenia. Keď zariadením preteká 
voda, tieto nečistoty sa zhromažďujú v 
integrovanom koši a pred zahájením 
procesu regenerácie sú odvádzané do 
kanalizácie. 
Aktivovaná funkcia čistenia CLEAN 
ON umožňuje automatické 
odstraňovanie nečistôt z filtračnej 
sieťky pred každou regeneráciou. 

 
 
POZOR 

Filtračná sieťka v koši horného distribútora zariadenia nenahrádza vstupný filter namontovaný 
v potrubí privádzajúcom surovú vodu. 

 
E. Výpadok elektrického napätia 

V prípade prerušenia dodávky elektrického napätia sa displej zariadenia vypne, 
mikroprocesor je však schopný podporovať funkcie zariadenia niekoľko hodín. Po 
obnovení elektrického napájania skontrolujte čas, a ak časový údaj bliká alebo ak je 
nesprávny, upravte ho. Naprogramované hodnoty pre tvrdosť vody a čas zahájenia 
regenerácie nie je potrebné upravovať, pokiaľ ich vyslovene nechceme zmeniť. Aj 
keď sa po dlhej prestávke v dodávke elektrickej energie nezobrazuje na displeji 
správny čas, zariadenie naďalej pracuje normálne a zmäkčuje vodu. Nesprávny čas 
len spôsobí, že proces regenerácie sa spustí v nevhodnej dobe, a to až kým 
nenastavíte správny čas. 

 
F. Kódy chýb 

V prípade poruchy ktoréhokoľvek elektronického prvku zariadenia sa na displeji 
zobrazí chybový kód. Ak sa na displeji namiesto času zobrazí chybový kód, 
skontaktujte sa s autorizovaným servisným strediskom. 

 
  

Filtračná sieťka 

Nádoba s 
ložiskom 

Horný 
distribútor 

OBR. 5 
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Kapitola 3 

 

1. ÚDRŽBA 
• Zmäkčovač vody pracuje úplne automaticky. 
• Základnými údržbárskymi činnosťami, ktoré patria medzi povinnosti užívateľa, 

sú:  
• kontrola množstva soli v nádrži na soľanku - raz týždenne,  
• pravidelné nasypanie regeneračnej soli, ak je potrebné doplniť jej množstvo,  
• kontrola tvrdosti vody vychádzajúcej zo zmäkčovača - raz týždenne, 
• kontrola tlaku vody v inštalácii (pozorovanie údajov na namontovaných 

manometroch) - raz na dva týždne, 
• kontrola čistoty vložky vstupného filtra, jeho pravidelná výmena a/alebo kontrola 

tlaku pred a za filtrom (v závislosti od typu filtra) - raz týždenne alebo raz na dva 
týždne, 

• kontrola hodín ukazujúcich aktuálny čas a prípadne ich nastavenie (viď 
nastavenie aktuálneho času). 

 
POZOR 

Vzhľadom na špeciálne požiadavky ohľadne kvality regeneračného prípravku, na regeneráciu 
používajte regeneračnú soľ, ktorá bola schválená výrobcom zmäkčovača (soľ vo forme tabliet 
spĺňajúca požiadavky normy PN 973). 

 
A. Doplňovanie soli v nádrži na soľanku 

To, či je potrebné do nádrže dosypať soľ, signalizuje zariadenie kontrolujúce 
množstvo soli v nádrži. Systematicky kontrolujte (najlepšie raz týždenne), či soľ 
netreba dosypať. Soľ treba dosypať vždy, keď je na ukazovateli úrovne soli hodnota 
"2". Doplňovanie soli je základnou činnosťou údržby. Ak sa soľ v nádrži vyčerpá, 
lôžko sa nebude regenerovať, v dôsledku čoho zariadenie nebude vodu zmäkčovať. 
Majte na pamäti, že pri každom doplnení soli v nádrži musíte nastaviť jej aktuálnu 
úroveň. Ak je to možné, regeneračnú soľ doplňujte vždy celými baleniami (25 kg). 
Pri doplňovaní soli postupujte tak, aby sa do nádrže nedostali žiadne nečistoty. Ak 
dôjde k znečisteniu nádrže, prepláchnite ju prúdom čistej vody. Rovnako venujte 
pozornosť tomu, aby sa tablety soli nedostali do šachty ventilu soľanky. Pri dopĺňaní 
soli v nádrži by mala byť šachta ventilu soľanky vždy zakrytá (špeciálnym krytom). 
 

B. Soľná usadenina 
Tento jav sa vyskytuje, ak je zmäkčovač nainštalovaný v miestnostiach so zvýšenou 
vlhkosťou. Rovnako môže byť zapríčinený používaním soli s nesprávnymi 
parametrami. Soľná usadenina sa tvorí nad povrchom vody a spôsobuje, že voda, 
ktorá nie je v kontakte so soľou túto soľ nerozpúšťa, v dôsledku čoho nevzniká 
soľanka. Výsledkom tejto situácie je nedostatočná regenerácia živice. Ak je nádrž 
naplnená soľou, len ťažko sa dá zistiť, či došlo k vzniku soľnej usadeniny, alebo nie. 
Na povrchu môže byť viditeľná normálna vrstva soli, avšak v polovičnej výške môže 
byť v nádrži prázdny priestor. Dá sa to skontrolovať nasledovným spôsobom: 
vezmite palicu (napr. násadu metly) a priložte ju k zariadeniu (tak, ako na obr. 6). 
Na palici označte referenčný bod 3 - 5 cm pod hranou nádrže. Následne palicu vložte 
do nádrže až na jej dno. Ak pocítite silnejší odpor skôr ako sa palica dotkne dna 
nádrže, je možné, že ste narazili na soľnú usadeninu. Palicu musíte takto vložiť na 
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viacerých miestach a soľnú usadeniny rozdrviť. Usadeninu nedrvte údermi o 
vonkajšie steny nádrže. Týmto spôsobom by ste mohli nádrž poškodiť. Ak sa 
usadenina vytvorila v dôsledku používania soli nesprávnej kvality, soľ z nádrže 
odstráňte, nádrž dobre vyčistite a nasypte do nej soľ správnej kvality. 
 

 
C. Kontrola tvrdosti vody po zmäkčení 

V počiatočnej fáze prevádzky zmäkčovača (prvých 10 dní) sa odporúča často (raz 
na dva dni) kontrolovať tvrdosť vody vychádzajúcej zo zmäkčovača. Tvrdosť vody 
závisí od nastavenia zmiešavacieho ventilu. V prípade domácností by sa mala 
pohybovať v rozmedzí od 3 do 6 nemeckých stupňov tvrdosti. 
V ďalších fázach prevádzky kontrolujte tvrdosť vody raz na dva týždne. Výsledky 
meraní tvrdosti si, prosím, zapisujte do prevádzkovej knihy (viď str. 26). Návod ako 
merať tvrdosť vody sa nachádza v príslušných testoch (dostupných u dodávateľa 
alebo výrobcu zmäkčovača). 

D. Kontrola tlaku vody v systéme 
Počas prevádzky venujte pozornosť tlaku vody privádzanej do zariadenia. Ak tlak 
vody klesne pod 
hodnotu 1,4 bar, zistite, aká je príčina tohto stavu a odstráňte ju. V prípade zvýšenia 
tlaku nad hodnotu 
8,0 bar je potrebné do prívodného potrubia namontovať príslušný reduktor tlaku. 
Nezabúdajte, že riadiaci program zariadenia (a rovnako aj podmienky procesu 
automatickej 
REGENERÁCIE) bol vytvorený pre tlak vody v rozmedzí od 1,4 do 8,0 bar. 
Počas prevádzky sa vyhýbajte skokovým zmenám tlaku (hydraulickým nárazom). 

E. Prevádzka mechanického filtra 
Aby bolo možné zaistiť správnu prevádzku zmäkčovača, na potrubí privádzajúcom 
surovú vodu je nutné nainštalovať mechanický filter (obr. 1). Tento filter bude chrániť 
riadiacu hlavu a lôžko pred mechanickými nečistotami. Stav znečistenia filtračnej 
vložky (médium čistiace vodu) je možné kontrolovať zrakom. Iným spôsobom, 
umožňujúcim kontrolovať stav filtra, je monitorovanie tlaku vody pred a za filtrom. V 
prípade filtra s vymeniteľnou vložkou, ak je vložka úplne opotrebovaná (zašpinená), 
odskrutkujte filtračnú kazetu, filtračnú vložku vymeňte na novú, a kazetu spolu s 
novou vložkou opätovne zaskrutkujte. Pred touto činnosťou nezabudnite pred filtrom 
odpojiť alebo uzavrieť prívod vody. 

OBR. 6 

Soľ 

Soľná usadenina 

Prázdny priestor 

Hladina vody 

Palicou rozbite soľnú 
usadeninu 

Označenie fixkou 

Drevená 
alebo 

plastová 
palica 

3-5 cm 
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POZOR 

• Filtračná vložka sa nesmie preplachovať, čistiť ani žiadnym iným spôsobom regenerovať. 
• V prípade filtra so spätným preplachom postupujte podľa pokynov návodu na obsluhu 

dodávaného spolu s filtrom.  
• Prevádzka filtra s vložkou, ktorej opotrebovanie presahuje prípustné normy, môže byť 

príčinou zhoršenia kvality vody a poškodenia zmäkčovača. 

 
F. Kontrola údaju na hodinách ukazujúcich aktuálny čas 

Aktuálny čas zobrazovaný na displeji zmäkčovača je treba kontrolovať minimálne 
raz na dva týždne. Cieľom tejto kontroly je zaručiť, aby sa proces regenerácia 
začínal vždy o tej istej hodine. Ak si všimnete rozdiel medzi aktuálnym časom a 
časom zobrazovaným na displeji zariadenia, postupujte podľa pokynov uvedených 
na strane 9. 

 

2. PREVÁDZKOVÉ POKYNY 
Počas prevádzky chráňte zariadenie pred: 

• vzduchom s vysokou prašnosťou v miestnosti, kde je zmäkčovač nainštalovaný, 
• príliš nízkou a príliš vysokou teplotou prostredia, v ktorom sa zariadenie 

nachádza - nemôže byť nižšia ako 4°C ani vyššia ako 40°C, 
• možnosťou náhleho vzniku zdroja tepla v núdzových stavoch, 
• možnosťou spätného toku teplej vody (s teplotou nad 49°C) v núdzových 

stavoch - ak je možné, aby k takejto situácii došlo, odporúča sa nainštalovať 
spätný ventil. 

 

3. PREVÁDZKOVÁ KNIHA 
 
Pri prevádzke zmäkčovača je potrebné viesť tzv. prevádzkovú knihu, ktorej vzor je uvedený 
nižšie: 

Por. č. Dátum Čas Tvrdosť vody na výstupe [odH] Poznámky 
1 2 3 4 5 
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4. TABUĽKA PORÚCH 
 

Problém Príčina Spôsob odstránenia poruchy 
Stanica poskytuje 
príliš tvrdú alebo 

V nádrži sa nenachádza soľ Doplňte soľ 
Ručne spustite regeneráciu 

úplne tvrdú vodu Výpadok elektrického napätia Obnovte napájanie. Skontrolujte 
zobrazený čas. Ručne spustite 
regeneráciu 

 Upchatý odtok odpadových vôd z 
ventilu 

Spriechodnite hadicu odvádzajúcu 
odpadové vody 

Stanica poskytuje 
tvrdú vodu; 
množstvo soli 
neklesá 

V nádrži na soľanku vznikla soľná 
usadenina 
Obtokový ventil je v polohe 
"obtok" (by-pass) 

Odstráňte soľnú usadeninu 
Ventil nastavte do pracovnej polohy 
(service) 

Voda býva niekedy Nesprávne nastavený čas Nastavte správny čas 
tvrdá Pre surovú vodu bola zadaná 

príliš nízka hodnota tvrdosti 
Zmerajte tvrdosť surovej vody a 
následne zadajte správnu hodnotu 

 Pre daný model zmäkčovača sa 
zobrazuje nesprávny kód 

Skontaktujte sa so servisným 
strediskom dodávateľa 

 K odberu mäkkej vody dochádza 
počas procesu regenerácie 

Vyhýbajte sa takýmto situáciám. 
Skontrolujte, či sú nastavenia 
ovládacieho panelu správne 

 Voda nekontrolovane vyteká. 
Nadmerná spotreba vody. 

Skontrolujte všetky body odberu 
vody. Odstráňte všetky miesta úniku 
vody. 
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Kapitola 4 

 

1. ROZMERY A TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
 
 
 
 
 

Model Wymiary butli Wymiar A Wymiar B 
15 20.3 x 63.5 cm 83.5 cm 69.7 cm 
22 20.3 x 88.9 cm 108.0 cm 94.2 cm 

 
 
 
 
 
 
Parametre zmäkčovačov SoftAqua 15 SoftAqua 22 
Maximálny prietok (m3/h) 1,2 2,0 
Rozsah pracovného tlaku (bar) 1,4 - 8,6 1,4 - 8,6 
Rozsah teploty vody (°C) 4 - 49 4 - 49 
Maximálna tvrdosť vody (°dH) 50,0 76,8 
Množstvo živice (l) 14 20 
Maximálna iónovýmenná kapacita (m3 x °dH) 56 102 
Maximálne množstvo vody medzi regeneráciami pri 
tvrdosti 18°dH (l) 

3100 5700 

Orientačná spotreba soli na jednu regeneráciu (kg) 2,5 3,5 
Orientačná spotreba soli na jednu regeneráciu (l) 75-90 105-125 
Priemer prípojky(palec) 1 1 
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Dávka soli (kg) 
1kg soli 1kg soli 

Vedľajší obrázok znázorňuje závislosť 
iónovýmennej kapacity živicového lôžka 
a účinnosti soli v jednotlivých fázach 
obnovovania iónovýmennej kapacity od 
množstva soli použitého v procese 
regenerácie. Zariadenie nastavuje 
interval medzi jednotlivými 
regeneráciami na základe údajov z tohto 
obrázka, pričom sa snaží minimalizovať 
spotrebu soli počas regenerácie. 
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Kapitola 5 

 

1. KONTROLNÉ ČINNOSTI PRED KONTAKTOVANÍM SERVISU 
 
POZOR 

Tento návod uskladnite v blízkosti zmäkčovača. 

 
Kontrolné činnosti vykonávajte vždy v súlade s nižšie uvedenými bodmi: 
1. Skontroluje, či sa na displeji zobrazuje aktuálny čas 

• ak na displeji nie je zobrazený čas, skontrolujte elektrické pripojenie 
• ak čas na displeji bliká, znamená to, že na niekoľko hodín bola prerušená 

dodávka elektrickej energie. Zariadenie zmäkčuje vodu, ale regenerácia 
môže prebiehať v inom čase, než ste pôvodne nastavili. 

2. Skontrolujte, či sa obtokový ventil nachádza v pracovnej polohe "Service". 
3. Skontrolujte, či sú prívodná a odtoková hadica pripojené k správnym 

otvorom. 
4. Skontrolujte, či je transformátor zapojený do uzemnenej elektrickej zásuvky, 

a či je napájací kábel dobre pripevnený. 
5. Skontrolujte, či hadica odvádzajúca odpadovú vodu nie je ohnutá alebo 

zalomená, a či sa nikde nenachádza vo výške presahujúcej 2,4 metra od 
zeme. 

6. Skontrolujte, či sa v nádrži na soľanku nachádza soľ. 
7. Skontrolujte, či je sacia hadica soľanky správne zapojená. 
8. Skontrolujte, či je plavák v šachte ventilu soľanky nastavený správne. 
9. Skontrolujte, či zadaná tvrdosť vody zodpovedá skutočnej tvrdosti vody. Za 

týmto účelom je treba vykonať meranie tvrdosti vody. 
Ak vyššie uvedené činnosti neumožnili identifikáciu príčiny poruchy, 
kontaktujte, prosím, servisné stredisko predajcu alebo výrobcu. 
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2. ZÁRUČNÝ LIST 
 
Autorizovaný stredisko:    Užívateľ: 

 

..................................................   .................................................. 

..................................................   .................................................. 

 

 

Tento záručný list sa vzťahuje na nasledujúce zariadenie: 

Názov zariadenia Typ Sériové číslo 
SoftAqua  Ser. No.:.................................................. 

 
Záručné podmienky: 
1.  Dodávateľ zaručuje riadnu a bezproblémovú prevádzku dodávaných zariadení, ak 

budú prevádzkované v súlade s ich účelom a pokynmi uvedenými v tejto dokumentácii. 
2. Na jednotlivé časti zmäkčovača sa odo dňa ich uvedenia do prevádzky vzťahujú 

nasledovné záručné podmienky: 

• vonkajší kryt zmäkčovača - záručná doba 5 rokov  
• nádoba s ložiskom - záručná doba 5 rokov  
• riadiaca hlava - záručná doba 3 roky 
• elektronické súčiastky - záručná doba 2 roky 

3. Podmienkou pre poskytnutie záruky je hydraulická montáž zariadenia vykonaná v 
súlade s pokynmi obsiahnutými v tomto návode na obsluhu a uvedenie do prevádzky 
pracovníkmi autorizovanej servisnej firmy. 

4. Povinnosťou užívateľa je vykonanie jednej záručnej kontroly za rok. Náklady na takúto 
záručnú kontrolu zahŕňajú mzdové náklady, náklady súvisiace s vyslaním pracovníka a 
jeho dopravou. Dodávateľ je povinný, po obdržaní informácie od užívateľa o blížiacom 
sa termíne takejto kontroly, vykonať kontrolu bezplatne. Oznámenie musí byť podané 
písomne (faxom, e-mailom alebo poštou), prípadne telefonicky minimálne 7 dní pred 
termínom kontroly. 

5. Dodávateľ je povinný odstrániť všetky poruchy a nezrovnalosti v prevádzke zariadení, 
ktorých sa táto záruka týka, v priebehu 7 pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia. 
Potvrdením o prijatí oznámenia bude poskytnutie mena a priezviska osoby, ktorá toto 
oznámenie prijala. 

6. Záruka sa nevzťahuje na: 7. 
6.1. Inšpekčné služby, 
6.2. Služby súvisiace so zmenou programu zariadenia, 
6.3. Prevádzkové materiály, k spotrebe ktorých dochádza počas normálnej prevádzky 

zariadenia, vrátane filtračných vložiek a regeneračnej soli, 
6.4. škody, ktoré vznikli v dôsledku krádeže, požiaru, pôsobenia vonkajších alebo 

poveternostných vplyvov, používania nesprávnych prevádzkových materiálov, montáže 
dodatočných častí alebo komponentov bez súhlasu výrobcu, 

6.5. Škody, ktoré vznikli v dôsledku nesprávnej prevádzky, 
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6.6. Škody, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho uskladnenia zariadenia alebo 
prevádzkových materiálov, 

6.7. Následky vyplývajúce z nepoužívania zariadenia. 
 
7. Užívateľ stráca svoje práva vyplývajúce z tejto záruky v prípade: 
7.1. Nedodržiavania pokynov obsiahnutých v tomto návode na obsluhu, 
7.2. Vykonania montáže a uvedenia zariadenia do prevádzky v rozpore s pokynmi, 
7.3. Nevykonania kontroly v stanovenom termíne, 
7.4. Ak kupujúci alebo tretie strany samostatne vykonajú opravy, modifikácie alebo iné 

zmeny zariadenia, nezhodné so záručnými podmienkami dodávateľa.. 
 
 
Dátum uvedenia do prevádzky:  ....................................................... 
 
Dátum .................................... Podpis a pečiatka ........................................................... 
 
Potvrdenie vykonaných kontrol: 
1. záručná kontrola: dátum:.......................  pečiatka, podpis:....................................... 

 

2. záručná kontrola: dátum:.......................  pečiatka, podpis:....................................... 

 

3. záručná kontrola: dátum:.......................  pečiatka, podpis:....................................... 
 
4. záručná kontrola: dátum:.......................  pečiatka, podpis:....................................... 

 

5. záručná kontrola: dátum:.......................  pečiatka, podpis:....................................... 

 

6. záručná kontrola: dátum:.......................  pečiatka, podpis:....................................... 

 

7. záručná kontrola: dátum:.......................  pečiatka, podpis:....................................... 
 
8. záručná kontrola: dátum:.......................  pečiatka, podpis:....................................... 
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Kapitola 6 

 

1. KONŠTRUKČNÉ SCHÉMY 
 

 
 
  

Podrobnejšie 
znázornenie časti hlavy 
na samostatnej strane 
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Diel Č. dielu Opis 
- 7331177 Súprava spojenia hlava-fľaša (obsahuje pol. 1 a 
1  Príruba (potrebné 2) 
2  Spona (potrebné 2) 
- 7112963 Sada o-krúžkov pre spoj hlava-fľaša (obsahuje 
3  O-krúžok, 73,0 x 82,6 mm 
4  O-krúžok, 20,6 x 27,0 mm 
5  O-krúžok, 69,9 x 76,2 mm 
6 7077870 Horný kôš 
7 7105047 Dolný kôs s rúrou distribútora 
8 7264037 Fľaša, 20,3 x 63,5 cm, Model 15 

7114787 Fľaša, 20,3 x 88,9 cm, Model 22 
9 - Iónovýmenná živica 
10 7342835 Ventil soľanky, Model 15 

7310202 Ventil soľanky, Model 22 
11 7344633 Nádrž na soľanku, Model 15 

7344641 Nádrž na soľanku, Model 22 
12 7342974 Šachta na soľanku, Model 15 

7338137 Šachta na soľanku, Model 22 
- 7331981 Montážna sada pre šachtu (obsahuje pol. 13 a 

13  Krídlová matica, 1/4-20 
14  Skrutka, 1/4-20 x 1,6 cm 
15 7155115 Kryt šachty na soľanku 
16 7344803 Obruba 
17 7309984 Poklop nádrže na soľanku 
18 7344756 Riadiaci modul s displejom (PWA) 
19 7342607 Horný kryt (bez nálepky) 
20 7344722 Nálepka 
21 7250826 Káble napájacieho zdroja 
22 7337490 Transformátor, 28V DC 
- 7331258 Súprava prepadového kolena (obsahuje pol. 23- 

23  Prepadové koleno 
24  Tesnenie 
25  Hadicová svorka 
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Podložka 

Tesnenie 

Prierez 
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Č. Č. uiciu Opis  Č. Č. uiciu Opis 
50 7338111 Skrutka, #6-19 x 3,5 cm 

(potrebné 2) 
72 7170288 O-krúžok, 23.8 x 30.2 mm 

51 7281291 Motor - 7113040 Turbína s podložkou (obsahuje 2x č. 72 
a 1x 73 & 74) 52 7337474 Kryt vačky 

53 7284964 Vačka 73 ↑ Podložka turbíny 
54 7030713 Mikrospínač 74 ↑ Turbína 
- 7331185 Modul prípojky odtoku odpadovej 

vody (obsahuje č. 55- 
75 7082053 Telo hlavy 
76 7081201 Spona vstrekovača 

55 ↑ Srjona prípojky odpadovej vody 

77 7342649 O-krúžok, 6,4 x 9,5 mm, (2 ks) 

56 ↑ Prípojka odpadovej vody 

78 1202600 Matica 

57 ↑ Hadicová svorka 

- 7187065 Kompletný vstrekovač (obsahuje 79-
87) 58 ↑ O-krúžok, 15,9 x 20,6 mm 

59 ↑ Prietokový otvor, 7,6 lpm 79 7081104 Puzdro vstrekovača 
 7129716 Sada tesnení (pol. 60-65) 80 7095030 Ochranné sitko 

60 ↑ O-krúžok, 11.1 x 15.9 mm 81 1148800 Prietokový otvor, 1,1 lpm 
61 ↑ O-krúžok, 19.1 x 23.8 mm 82 7187772 Venturiho zúženie s tesnením 
62 ↑ O-krúžok, 85.7 x 92.1 mm 7204362 Tesnenie zúženia 
63 ↑ Tesnenie "pavúk" 83 0521829 Prietokový otvor, 38 lpm 
64 ↑ O-krúžok, 9.5 x 14.3 mm 84 7146043 Ochranné sitko 
65 ↑ tesnenie "8" 85 7167659 Prítlak sitka 
66 7082087 Prítlačná pružina 86 7170262 O-krúžok, 28.6 x 34.9 mm 
67 7199232 Disk 87 7199729 Kryt vstrekovača 
- 7342665 Sada tesnení pre odpadovú vodu 

(obsahuje pol. 64, 68 a 69) 
88 7309803 Prietokový snímač s kabelážou 
89 7337466 Kryt hlavy 

68 ↑ Čap 

90 7342657 Skrutka, #10-14 x 5 cm, 5 ks 

69 ↑ Pružina 

91 7327631 Bypass, 3/4", 

70 7116713 Spona 3/4" 
71 2207800 Prípojka 3/4" - 7290957 Sada na opravu vstrekovača (obsahuje 

č. 76, 80, 82, 86)   
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Vplyv odpadovej vody z regenerácie zmäkčovača na mestskú kanalizáciu a na domové 
čističky odpadových vôd 
Pri prevádzke zmäkčovačov s vymieňačmi iónov sa počas procesu regenerácie vypúšťa do 
kanalizácie odpadová voda. Množstvo tejto vody predstavuje asi 5% celkového objemu 
zmäkčenej vody. Odpadovú vodu tvorí voda z vodovodu so zvýšeným obsahom chloridov, v 
rozmedzí 100-155 mg Cl/dm3. 
Odvádzanie takejto odpadovej vody do mestskej kanalizácie je úplne prijateľne a povolené 
(norma 1000 mg Cl/dm3). 
Pri odvádzaní odpadovej vody do kanalizačných komôr, žúmp a malých domových 
biologických čističiek odpadových vôd sa odporúča prijať určité bezpečnostné opatrenia. 
V domových čističkách odpadových vôd je biologický kal živnou pôdou pre baktérie, ktoré 
následne rozkladajú usadeniny až do tekutého stavu. Z prirodzených dôvodov, ale taktiež v 
dôsledku prítomnosti chloridov, môže byť množstvo týchto baktérií príliš malé. Môže to viesť k 
zníženiu účinnosti procesu čistenia odpadových vôd. Aby nedochádzalo k biodegradáčným 
procesom, odporúča sa používať preparáty obsahujúce bohatú zmes baktérií. Tieto produkty 
účinne podporujú proces očisťovania odpadových vôd. . 
Na základe pozitívnych výsledkov výskumu sa odporúča používať biopreparáty: í. A. BACTI 
PLUS a ALPHA SEPTER, 
ktoré vyrába francúzska firma GAMLEN INDUSTRIES S.A., a ich dovozcom je spoločnosť 
Dakis Sp. z o.o. 42-693 Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego 9. 
Nákupy a ceny - firma Dakis; tel. +48 32 2848540; e-mail: biotimex@com.pl '. B. BIOLATRIN 
i. vyrábaný firmou HANTPOL S.J.; 02-676 Varšava, ul. Postępu 13; tel. +48 22 8522582; 
8521406;  e-mail: info@hantpol.pl 
C. MICROBEC 
Výrobca: BROS, 61-619 Poznaň, ul. Karpia 24; tel. +48 61 8262512; e-mail: biuro@bros.pl; 
www.bros.pl 
Pozor: 
Preparáty je možné kúpiť priamo u výrobcov, distribútorov alebo v obchodných centrách s 
oddelením poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov pre záhradu, napr. CASTORAMA, 
LEROY MERLIN, atď., ale taktiež v obchodoch s poľnohospodárskymi výrobkami a výrobkami 
pre záhradu. 
M ontáž zariadenia SoftAqua s domovou čističkou odpadových vôd v súlade s pokynmi 
výrobcu čističky. 
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie domovej čističky 
odpadových vôd, ku ktorým dôjde v dôsledku prevádzkovania zariadenia SoftAqua. 
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Podmienky technického dozoru nad prevádzkou tlakových zariadení ktoré sú súčasťou 
zmäkčovača s vymieňačom iónov série SOFTAQUA 
V zmysle zákona o technickom dozore z dňa 21. decembra 2000 (Úr. v. č. 122, pol. 1321) a 
naradenia ministra hospodárstva, práce a politiky z dňa 9. júla 2003 (Úr. v. č. 135, pol. 1269) 
so zmenami podľa čl. 15 odsek 45 bod 1 zákona z dňa 20. apríla 2004 o zmene a zrušení 
niektorých zákonov v súvislosti so vstupom Poľskej republiky do Európskej únie (Úr. v. č. 96 
pol. 959), rozhodne prehlasujeme, že tlakové zariadenia, ktoré sú súčasťou zmäkčovača vody 
s vymieňačom iónov SOFTAQUA, sú predmetom ZJEDNODUŠENEJ FORMY 
TECHNICKÉHO DOZORU [Pol. 36 (TD < +100°C a V < 500 dm3)], A NA ICH 
PREVÁDZKOVANIE TEDA NIE JE POTREBNÉ ROZHODNUTIE ÚRADU TECHNICKÉHO 
DOZORU. 
Zároveň vyhlasujeme, že tlakové zariadenia predmetných zmäkčovačov vody s vymieňačom 
iónov spĺňajú technické podmienky vyžadované SMERNICAMI EURÓPSKEJ RADY 97/23 EC 
a 89/336/EEC v plnom rozsahu. 
Súčasne sa týmto potvrdzuje, že ECOWATER SYSTEMS, člen asociácie Water Quality 
Association a výrobca predmetných zmäkčovačov vody, má certifikát ISO 9001 a taktiež 
aktuálne hygienické osvedčenie, schvaľujúce použitie predmetných zariadení v kontakte s 
pitnou vodou (osvedčenie vydal NSF a PZH - Hygienické osvedčenie č. HK/W/0526/01/2010). 
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