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За какво служи омекотителя за вода?

Омекотителят за вода е част от оборудване, което премахва 
варовикa от водата. За разлика от оборудването за обратна 
осмоза, то не елиминира соли, бактерии, вируси и други 
елементи, които са във водата, а само премахва варовикa.
По-долу ще обясним някои от предимствата на 
инсталирането на омекотител за вода във вашия дом:

Как омекотителят за вода премахва варовика?

За разлика от стандартните омекотители за вода, 
омекотителите с ниска консумация на вода се произвеждат с 
различни компоненти и се нуждаят от по-малко време за 
регенерация. В резултат на това консумацията на СОЛ и 
ВОДА, използвани за регенериране на моносферните смоли, 
е по-малка.

Работа с омекотителя за вода:

Процесът на омекотяване на водата се състои от два цикъла: 
обслужване (работа) и регенерация (възстановяване, 
презареждане).

ОБСЛУЖВАНЕ: Водата идва от водопреносната мрежа. 
Докато преминава през смолите в омекотителя, тя оставя 
калция и магнезия,  които може да съдържа, както и други 
минерали. Вече свободна от тези минерали, водата влиза в 
жилището за консумация.

РЕГЕНЕРАЦИЯ: Този цикъл се случва, когато саламура 
или регенерант преминават през слоя на смолата, обменяйки 
калциеви и магнезиеви йони с натриеви. Този процес ще 
бъде повече или по-малко ефективен в зависимост от 
избраната регенерация. В случая нашето оборудване е с 
ниска консумация.  Типът на регенерация е „Възходящ 
поток“ .  Това означава, че циркулацията на течността по 
време на цикъла на регенерация протича от долната част на 
смолите „най-малко наситените“  към зоната над тях, по 
такъв начин, че периода на обмен на калциеви и магнезиеви 
йони с натриеви, ще се извършва по бърз и ефективен начин.

Не използвайте филтъра в среди с температури над 40˚c или 
свързани към системи за гореща вода. Уредът трябва да бъде 
инсталиран на място, защитено от дъжд и влага.
МОЛЯ, ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО.

Ефективното филтриране изисква периодична 
поддръжка.
Филтриращата система работи при налягания между 2 и 
6 бара. За по-високи налягания трябва да инсталирате 
редуктор на налягането, където водата влиза във 
филтъра.
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Спестява електроенергия и намалява консумацията на 
вода. Намалена употреба на химикали, почистващи и 
хигиенни продукти и др.
Защита за системи за битова вода, отопление и генератори 
за битова гореща вода.
Защита за домакински електрически уреди
(перални, съдомиялни и др.). 

Защита на кожата и косата.
Защита за кранове и душ кабини и др.
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СИСТЕМА ОМЕКОТИТЕЛ ЗА 
ВОДА

1. ПОЗДРАВ И ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли. Благодарим ви за доверието в нашия продукт. 
Следвайте внимателно всички стъпки, преди да инсталирате 
и използвате системата.
Първо проверете съдържанието на кутията и се уверете, че 
клапанът не е повреден по време на транспортиране.
Всички рекламации за щети, причинени по време на 
транспорта, трябва да бъдат представени с името на 
превозвача и трябва да ни бъдат съобщени в рамките на 
максимум 24 часа след получаване на стоката.



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Модели омекотители за вода:

ПО ВРЕМЕ: В омекотителите за вода с часовник, 
регенерациите се програмират по време, например: на всеки 
5 дни. По този начин знаете, че всяка регенерация неизбежно 
ще се извършва на всеки пет дни, независимо колко вода, сте 
използвали. Следователно, можете да регенерирате, без да 
сте използвали вода. Или може да сте използвали повете 
вода и смолата да е наситена и да не може да пречиства. 
Следователно, ние ще използваме вода с целия варовик, 
както е преди да премине през омекотителя за вода.

Тези уреди обикновено функционират чрез гърбици или 
превключватели и се програмират с часовник.

ПО ОБЕМ: Системата за регенериране на водата на тези 
уреди се регулира от обема на водата, която преминава през 
омекотителя. Това означава, че ако например го 
програмирате да регенерира след 6 000 литра вода, той ще се 
регенерира само когато консумацията на вода ефективно 
надхвърли този обем, а не преди това.

Този вид оборудване обикновенно е цифрово може да 
осигури различнини режими на работа.

2. ВНИМАНИЕ

За да осигурите безопасна употреба и да предотвратите 
физическо нараняване и загуба на имущество за вас и други 
хора, моля, спазвайте следните предупреждения, в противен 
случай може да настъпи злополука.

ЗАБРАНИ:
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Този продукт се използва за намаляване на твърдостта 
на водата, а изходната му вода не се препоръчва за 
директно пиене.

Избягвайте да съхранявате или излагате устройството в
среда под 0℃.

След спиране на водата или ремонт на тръбопровода е 
необходимо да се източи утайката и пясъка от други 
водопроводи, в противен случай голямото количество 
утайка и пясък може да доведе до неизправност на 
машината. Когато входящата вода не отговаря на 
общинския стандарт за чешмяна вода:  напр. - има 
високо съдържание на пясък и кал във водата,

остатъчният хлор надвишава стандарта и т.н., моля, 
инсталирайте устройство за предварителна обработка 
преди този продукт.

Избягвайте да използвате и съхранявате продукта на 
следните места: изложени на силна слънчева светлина, 
която може да причини стареене на компонентите на 
продукта; места с температура под 4 °C или над 38 °C, 
които могат да повредят филтърния материал; място с 
висока температура или силно магнитно оборудване 
наблизо, което може да причини пожар, повреда на 
продукта или повреда на ел. веригите; Влажната или 
прашна среда може да причини повреда на 
устройството.

На деца не е разрешено да работят, да контактуват, да се 
приближават или да се катерят върху продукта, деца с 
интелектуални увреждания трябва да използват 
продукта с подкрепата на настойника.

Моля, не свързвайте щепсела със повишаващ 
трансформатор.

Когато прекъсвате захранването, моля, не дърпайте 
директно захранващия кабел, за да избегнете повреда.

Този продукт се използва за омекотяване на 
общинската чешмяна вода. Най-доброто работно 
налягане на това устройство варира от 0,14-0,35 MPa, 
моля, инсталирайте съответното устройство за 
увеличаване или намаляване на налягането, ако 
налягането на водата е по-ниско или по-високо от това 
ниво.

Когато устройството е повредено, моля, изключете 
бързо захранването и завъртете байпасния клапан в 
позиция за байпас и се свържете с местния сервиз.

Устройството трябва да бъде инсталирано или 
премествано от професионален техник. Може да се 
нараните или да го повредите при неправилна работа.

Инсталирайте машината възможно най-близо до 
канализацията на пода. Трябва да има достатъчно 
въздушна междина между дренажната тръба на 
машината и дренажа на пода, за да се предотврати 
сифонен ефект.

Когато не използвате продукта за дълго време, се 
препоръчва да изключите захранването и да завъртите 
байпасния клапан в позиция за байпас.

Когато използвате машината за първи път или след 

ИЗИСКВАНИЯ:



3. СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОМЕТЕЛИТЕЛЯ ЗА ВОДА

Основни параметри:

Това оборудване трябва да бъде защитено от ниски 
температури, дъжд, влажна среда и пряко излагане на 
слънце. Дренажът, свързан към омекотителя за вода, трябва 
да бъде разположен под нивото на преливника.
Омекотителят за вода се нуждае от периодична поддръжка. 
Консултирайте се с монтажника или оторизиран сервизен 
техник.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
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като е спряна за дълъг период от време, моля, 
задействайте ръчно промиването на смолата от 
управляващия клапан.

Ел. захранване - контакт 220V  на разстояние до 1,5 m от 
устройството. Дължината на захранващия кабел на 
адаптера е 1,5 м. Моля, уверете се, че захранващият 
контакт и адаптерът са на закрито, за да предпазите 
продукта от влажно време.

Този продукт има функция за автоматично промиване.  
Не изключвайте захранващия кабел.

При захранване за първи път или захранване след 
прекъсване на електричеството за определен период, 
часовника ще мига, което показва, че текущото време 
трябва да се настрои.

Проверявайте периодично за наличие на сол в 
резервоара по време на работа на машината.

Моля, не поставяйте тежки предмети върху 
устройството.

За да осигурите нормалната работа на продукта, моля, 
не забравяйте да използвате предоставените от нашата 
компания компоненти, омекотяваща смола и 
регенериращ агент.

Моля, поддържайте щепсела чист и не го пипайте с 
мокри ръце. 

Моля, не доближавайте горими и летливи вещества към 
това устройство.

Моля, почиствайте и регенерирайте редовно.

Преливната и дренажната тръба трябва да са 
предоставени с машината, не е позволено увеличаване 
на дължината и намаляване на диаметъра на тръбите.

Строго е забранено свързването заедно на преливната и 
дренажната тръба в една тръба и свързването и към 
дренажния порт.

Дебит на пречистена вода: 1.5 m3/h
Обем вода между регенерациите: 2.3 m3/h
Номинално общо количество пречистена вода: 13.800 m3
Количество смола: 13 L.
Номинално напрежение/честота: 220V/50Hz 
Номинална мощност: 2W.
Работно налягане: 0.14-0.35MPa (1,4-3,5 bara).

Температура на входящата вода: 4-40℃
Приложимо качество на водата: Общинска чешмяна вода 
Вход/изход на водата: външна резба 1”

Връзка: 1"
 Регенерация с Възходящ поток
Автоматичен управляващ клапан
ЛСД дисплей
Размери на бутилката: 8" x 24"
Размери на кутията: 561 x 371 x 915 мм 
Размер на продукта: 455 x 270 x 835 мм 
Нето тегло: 21,8 кг
Бруто тегло: 26,2K
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Фабрична настройка:

Съдържание

Текущо
време

Час
Минути
Месец

Дата
Година

00-23
00-59
01-12
01-31

2000-2039

Диапазон
настройка на 
стойността

Фабрична 
настройка

Минимална ст/т на 
увеличение и 
намаление

Твърдост входна вода

Настройка ниво на сол
Съдържание на Fe във
входната вода

Време за презареждане

Дни за презареждане
Време разтваряне на сол

 Обратно промиване

Промиване напред
продължителност

Аларма за малко сол

Режим на ваканция

Цикъл на промиване

Цикъл на поддръжка

10-800 ppm
0-70кг

0-5 ppm

00:00-23:00
0-15 дни

2-9 часа

0-99 минути

0-99 минути

ON/OFF
ON/OFF

0-10 дни

0, 26, 52 ,78
седмици

08
00
1
1

2017
200

0
0

02:00
0

2 часа

4 минути

1 минута

ON
ON

4 дни

0

1 час
1 минута
1 месец

1 ден
1 година

10 ppm
1 кг

0.1 ppm

1 час

1 ден

1 час

1 минута

1 минута

--
--

1 ден

--

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА БГ
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4. ИНСТАЛАЦИОННА СХЕМА

*Представителна диаграма

Входяща вода от мрежатаОмекотена вода

1. СЕДИМЕНТЕН 
ФИЛТЪР

(препоръчителен)

5. ПОЛИФОСФАТЕН 
ФИЛТЪР (по избор)

Дренаж

преливник
изход

16 x 12
прозрачен маркуч

(вътре в резервоара за сол)

4.  РЕЗЕРВОАР 
ЗА СОЛ 

5.РЕЗЕРВОАР 
ЗА СМОЛА

2. КЛАПАН
(вътре в корпуса)

ВАЖНО:
Не забравяйте да инсталирате преливника и 
дренажа на оборудването през различни маркучи 
до канала. Да не се използва Y-образен преход. 
Може да предизвика преливане на вода по време 
на регенерацията.

A

B

C
6. БАЙПАС

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  ПРИ ИНСТАЛИРАНЕ

Когато свързвате входните и изходните тръби, 
обърнете внимание на следните елементи:

Спрете водата и пуснете налягането от някой 
кран, за да намалите налягането в тръбата.

Уверете се, че входните и изходните тръби са 
свързани съответно към входа и изхода на водата 
на машината. Не ги инсталирайте обратно. Не 
забравяйте да използвате байпасния клапан.

Когато използвате подвижен маркуч за свързване 
към източник на вода, не забравяйте да 
използвате нов маркуч, стар не препоръчва.

Ако използвате залепени тръби за монтаж на 
входа и изхода,  лепенето трябва да приключи 
преди тръбата да бъде свързана с машината, тъй 
като

1.

2.

3.

4.

близката топлина може да повреди пластмасовите 
части.

Увийте PTFE лентата около резбовате връзки 
между входните и изходните тръби или 
съответните уплътнения.

След като входните и изходните тръби са 
свързани към машината, те трябва да бъдат 
фиксирани така, че байпасният клапан да не 
поема тежестта.

5.

6.

ИНСТАЛИРАНЕ НА СИСТЕМАТА БГ
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Отворете горния капак.

Поставете края на гайкате на байпасния клапан 
във входа и изхода на управляващия клапан 
(забележка: стрелката на байпасния клапан, 
представяща посоката на водния поток, трябва да 
съответства на контролния клапан), затегнете 
гайкате, за да го фиксирате.

Поставете уплътненията и гайките към входа и 
изхода на байпасния клапан и затегнете.

1.

2.

3.

Завъртете байпасния клапан на машината в 
позиция "байпас", след това отворете крана на 
главния водопровод близо до изхода за вода, за да 
промиете замърсявания в тръбопровода. След 
промиване спрете крана. 

Завъртете байпаса в "работно положение". 
Пуснете водата на 1/4 от пълното отворено 
положение.

Ръчно стартирайте незабавна регенерация и бързо 
превключете клапана в позиция "обратно 
промиване".

Наблюдавайте дренажната тръба. Когато водният 
поток от нея е стабилен и няма мехурчета, 
отворете напълно крана на входящата вода и 
задръжте „обратно промиване“ за около 5 минути.

Натиснете бутона "CFM", за да превключите 
позицията на клапана в позиция за промиване 
напред, оставете програмата да завърши 
автоматично и се върне в състояние на готовност.

Спрете крана и проверете за течове. Ако няма, 
добавете сол в резервоара за сол.

В зависимост от действителната локална ситуация 
на машината задайте параметрите и стартирайте.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Монтаж на преливната тръба

Поставете скобата върху маркуча.

Поставете маркуча върху коляното на 
преливника.

Затегнете скобата, за да фиксирате маркуча, и в 
същото време подредете дренажната тръба и 
преливната тръба и ги поставете в дренажния 
отвор и след това ги фиксирайте. Между края на 
маркуча и дренажа трябва да се остави най-малко 
40 mm разстояние, за да се предотврати сифонен 
ефект.

1.

2.

3.

Монтаж на дренажна тръба.

Поставете скобата за тръба върху маркуча, след това 
поставете маркуча върху прехода за източване и 
затегнете скобата за тръбата, за да фиксирате 
маркуча.

Захранващ адаптер и монтаж на батерия.

Свържете клемата за окабеляване на захранващия 
адаптер към захранващия конектор на контролния 
клапан, закрепете го със скоба и след това 
монтирайте горния капак. За да осигурите безопасна 
употреба на продукта, моля, уверете се, че 
захранващият адаптер е фиксиран:

Монтаж на тръбите за вход и изход на водата.

Свържете входните и изходните тръби съответно 
към входа и изхода на машината.

Забележка: Свързващите тръби и съединения, 
участващи в свързването с входните и изходните 
тръби, трябва да бъдат закупени и оборудвани от 
клиента. Продуктът не съдържа този аксесоар.

7. ЗАПУСКАНЕ 

Ако имате батерия (9V), свалете горния капак и я 
свържете към клапана. Забележка: Батерията трябва 
да бъде закупена и оборудвана от клиента. Продуктът 
не съдържа този аксесоар.

На първо място, на стената или работния плот, за 
да се фиксира според  адаптера.

Пробиване на дупки в стената или масата.
Поставяне на дюбелите в отворите.
Завиване и закрепване на адаптера.

1.

2.
3.
4.

ИНСТАЛИРАНЕ НА СИСТЕМАТА 

6. МОНТАЖ НА УСТРОЙСТВОТО

Схемите в ръководството може да се различават от 
реалния продукт, моля съобразете се с него). 
Устройството трябва да бъде инсталирано от 
професионални техници от местния дистрибуторски и 
сервизен офис.

Монтаж на байпасния клапан. 

БГ
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Предупреждения:

При задействане на алармата за ниско съдържание на сол, 
своевременно добавете в резервоара за сол и задайте 
количеството сол в резервоара.

Резервоарът за сол трябва редовно да се проверява за 
неразтворена сол (образубане на буци). Трябва да се  чупят 
или отстранят навреме, за да се избегне повлияване на 
работата на машината. Използвайте само таблетирана сол 
за омекотители.

1.

2.

Стартирайте регенерация. След нейното 
приключване, машината може да се използва 
нормално.

Забележка: Позиции на дръжките на байпасния 
клапан в работно или байпасно положение:

ИНСТАЛИРАНЕ НА СИСТЕМАТА БГ

Работна позиция Байпас

8



8. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Начало

Включване ел. захранването и дисплеят светва.

Иконата на часовника в режим на готовност мига, 
за да напомни на потребителя да зададе текущото 
време. След като се настрои текущото време, 
върнете се в режим на готовност и иконата за 
време спира да мига.

Интерфейсът в режим на готовност и 
интерфейсът за аларма за ниско съдържание на 
сол се превключват последователно. По това 
време добавете сол в резервоара за сол и задайте 
количеството сол и след това се върнете към 
интерфейса в режим на готовност.

1.

2.

3.

Забележка:

При захранване за първи път или захранване след 
прекъсване на захранването за определен период, 
иконата за време ще мига, което показва, че 
текущото време трябва да бъде сверено.

При захранване за първи път или след работа за 
определен период от време се появява 
интерфейсът за аларма за ниско съдържание на 
сол. Необходимо е навреме да добавите сол в 
резервоара за сол и да зададете текущото 
количество сол.

1.

2.

Настройка на времето:

В състояние на готовност натиснете Set за достъп 
до главното меню.

Изберете Set current time в главното меню, 
натиснете клавиша "CFM", за да влезете в 
интерфейса и да зададете текущото време.

Настройте с „+/-“, за да зададете съответно петте 
параметъра година, месец, ден, час и минута. След 
задаване на всеки параметър, натискайте бутона 
"CFM", за да запазите и след това въведете 
следващата настройка на параметъра. След като 
зададете текущото време, натиснете клавиша за 
"CFM", за да запазите и да се върнете в главното 
меню.

1.

2.

3.

Настройка на нивото на солта:
В състояние на готовност натиснете Set за достъп 
до главното меню.

Изберете Salt level setting в главното меню, 
натиснете клавиша "CFM", за да влезете в 
интерфейса за настройка на нивото на сол.

1.

2.

Проверка на записите в историята:

В състояние на готовност натиснете Set за достъп 
до главното меню.

В главното меню изберете History Records Query  
и натиснете "CFM", за да влезете в интерфейса на 
заявката.

В History Records Query, натиснете клавиша “+/-”, 
за да проверите пиковия дебит, днешната 
консумация на вода, средната дневна консумация 
на вода и натрупаната консумация на вода. В 
интерфейса за заявка на записи на историята, 
натиснете клавиша  Back, за да се върнете в 
главното меню.

1.

2.

3.

Конфигурация на системата:

В състояние на готовност натиснете Set за достъп 
до главното меню.

В главното меню изберете System Configuration 
Query и натиснете "CFM", за да влезете в 
интерфейса на заявката.

В System Configuration Query  натиснете клавиша 
„+/-“, за да проверите информацията за  
конфигурацията на системата на продукта.  В 
System                   Configuration Query натиснете 
клавиша Back, за да се върнете в главното меню.

1.

2.

3.

Наблюдавайте действителното ниво на сол в 
резервоара за сол, регулирайте с бутона „+/-“, за 
да зададете количеството сол и го направете в 
съответствие с действителното. След като 
зададете количеството сол, натиснете клавиша  
Enter, за да запазите и да се върнете в главното 
меню.

Натиснете "CFM", в интерфейса за аларма за 
ниско съдържание на сол, за да влезете за 
настройка на количеството сол.

3.

4.

ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМАТА БГ
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9. РЕГЕНЕРАЦИЯ (възстановяване, презареждане)

Регенерация тази вечер

Натиснете бутона Recharge в режим на готовност, за да 
влезете в режим на настройка на регенерация.

Изберете Recharge tonight, натиснете клавиша за 
регенерация за да влезете в състояние на презареждане 
тази вечер.

В състояние на Recharge tonight интерфейсът в режим на 
готовност и интерфейсът за обратно отброяване 
довечера ще се показват последователно в прозореца на 
дисплея; когато се достигне зададеното време за 
регенерация, машината ще стартира автоматично пълeн 
цикъл на регенерация .

След като регенерацията  приключи, машината 
автоматично се връща в режим на готовност; в състояние 
на регенерация  тази вечер (преди да е достигнла 
зададеното време за регенерация, натиснете клавиша 
Back, за да се върнете към интерфейса в режим на 
готовност.

1.

2.

3.

4.

Незабавна регенерация

Натиснете бутона Recharge в режим на готовност, за да 
влезете за настройка на регенерацията.

Изберете I  mmediate recharge, натиснете клавиша за 
"CFM", за да влезете в интерфейса за започване на 
незабавнa регенерация.

Натиснете Back, преди обратното броене да стане 0, за да 
отмените  регенерацията и да се върнете към 
интерфейса в режим на готовност; в противен случай, 
след като се започне пълен цикъл на регенерация, той 
не може да бъде отменен. 

По време на процеса на регенерация натиснете клавиша 
за "CFM", машината незабавно ще премине към 
следващата стъпка от  регенерацията. След края на 
процеса машината ще се върне в режим готовност.

1.

2.

3.

4.

Бележки:

По време на процеса на презареждане текстът, 
представляващ текущата стъпка на презареждане, ще бъде 
показан в обратен ред.

Когато текстът мига, това показва, че устройството 
преминава към текущата стъпка за презареждане.

Когато машината превключва между стъпки за 
презареждане, клавишът за потвърждение е деактивиран.

1.

2.

3.

Когато управляващият клапан е оборудван с батерия, 
управляващият клапан се връща в работно положение 
след завършване на текущата стъпка на регенерация. Ако 
захранването е прекъснато при превключване по време 
на регенерация., батерията ще задвижи контролния 
клапан, за да продължи превключването и след това да се 
върне в работна позиция след завършване на стъпката за 
регенерация. След идване на тока, клапана продължава 
да изпълнява следващите стъпки от регенерацията.

Когато управляващият клапан не е оборудван с резервна 
батерия, контролният клапан ще спре в позицията при 
спирането на тока. Ако машината не е в режим на 
регенерация при идване на тока управляващият клапан 
автоматично намира позицията в момента на 
изключване. Когато спирането на тока е след завършване 
на стъпка от процеса на регенерация, при идването на 
тока клапана автоматично ще продължи процеса.

4.

5.

ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМАТА БГ
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10. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Този продукт се поддържа периодично от 
професионалните техници на нашата компания, а 
филтрите се сменят от нашите техници, за да се 
гарантира качеството на изходната вода.

Когато почиствате продукта, моля, не използвайте сапун, 
почистващ препарат и силен летлив разтворител като 
разредител, бензин и алкохол, в противен случай това 
може да причини напукване, надраскване и промяна на 
цвета.

Моля, не пръскайте директно вода, за да почистите 
устройството.

1.

2.

3.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА БГ
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ БГ

ПРОБЛЕМ
НЕ ОМЕКОТЯВА 
ВОДАТА

ПОНЯКОГА СЕ 
ПРОИЗВЕЖДА 
ТВЪРДА ВОДА

Няма сол в резервоара за сол 
(използвайте сол за омекотители).

Байпасният клапан е в 
байпасно положение.

Дренажната тръба е запушена 
или оплетена.

Сипете сол. Задействайте ръчно 
регенерацията на смолата (промиване).

СЪСТОЯНИЕ РЕШЕНИЕ

ДИСПЛЕЙ НА 
ПРОЗОРЕЦ (E3)

ДИСПЛЕЙ НА 
ПРОЗОРЕЦ (E2)

ДИСПЛЕЙ НА 
ПРОЗОРЕЦ (E1)

Често срещани откази. Ако не могат да бъдат отстранени чрез това ръководство моля, обърнете се към нашата 
поддръжка и сервиз. 

Не разглобявайте и ремонтирайте сами уреда,  за да избегнете опасност или повреда.

Поставете байпасния клапан в работно положение.

Стойността на твърдостта е 
зададена твърде ниска.
Използва се вода  по време на 
регенерация.

действителната.
Избягвайте консумацията на вода по време на 
регенерация, тъй като водата, използвана в този момент, 
може да не е омекотена от слоя смола. Това може да 
причини не достатъчно добро регенериране на смолата.

Твърдостта се увеличава при 
подаване на вода. Задайте нова стойност на твърдостта.

Дренажната тръба не трябва да бъде запушена, рязко 
огъната или повдигната над позицията на омекотителя. 

Задайте твърдост на водата, за да съответства на 

Дебитът на входящата вода е 
твърде висок.

Намалете дебита на входящата вода или изберете 
омекотител за вода с подходящ номинален дебит.

Повреда на скоростите. 
Моторът не спира.

Натиснете "CFM",, за да нулирате. Ако не успее,те 
моля, свържете се с продавача.

Неизправност на двигателя. 
Загубен светлинен сигнал по 
време на работа на двигателя.

Натиснете "CFM", за да нулирате. Ако не успеете,  
моля, свържете се с продавача.

Неизправност на двигателя.
Няма светлинен сигнал.

Натиснете "CFM", за да нулирате. Ако не успеете,  
моля, свържете се с продавача.
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ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА:

“CE” ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ:

С настоящото декларираме нашата единствена 
отговорност, че системата за пречистване на вода за 
филтриране на вода за консумация от човека 
отговаря на правилата или нормативните документи:
“EN-12873-3, EN50081-1, EN50082-1, EN55022, 
EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, 
EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-11, 
EN61000-4-11”, и отговаря на основните 
изисквания на директивите:
DIR. N. 2004/108/CE, DIR. N. 2006/95/CE.

Печат на упълномощен продавач

Номер на 
поръчка

Код на 
продукт

Сериен
номер

ГАРАНЦИЯ НА СИСТЕМАТА

ДАННИ ЗА КЛИЕНТА:

Г-н / Г-жа:
Адрес:
Пощенски код и град:
Телефон за връзка:
Email:

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА:

Дата на покупка:
Име на компанията:
Адрес:
Пощенски код и град:
Телефон за връзка:
FAX:
Email:

ГАРАНЦИЯ ЗА ТОВА ОБОРУДВАНЕ ЗА 
КРАЙНИЯ КЛИЕНТ:

Всички наши продукти се ползват от две години 
гаранция съгласно закона от датата на закупуване. 
Ако е необходим ремонт, той има 3-месечна 
гаранция, независимо от общата гаранция. За да  
гаранцията, трябва да бъде доказана датата на 
придобиване на продукта.

Фирмата се задължава да замени гаранционно 
всички части с производствен дефект, стига да бъдат 
изпратени за проверка в нашите складове от клиента.

За да потвърдите гаранцията, дефектната част трябва 
да бъде придружена от това известие за гаранция, 
надлежно попълнено и подпечатано от продавача. 
Гаранцията винаги ще бъде уважена в нашите 
складове.

Във всички случаи нашата отговорност е ограничена 
до подмяна или поправка на дефектните материали, 
без да плащаме компенсация или други разходи.

Няма да се приемат връщания или материални 
рекламации повече от 15 дни след получаването. В 
случай на споразумение в рамките на този срок, 
материалът да бъде изпратен идеално опакован и 
ИЗПРАЩЕН С ПЛАЩАНЕ НА ПОЩЕНСКИТЕ 
РАЗХОДИ ДО НАШИТЕ СКЛАДОВЕ.

БГ

Замяната, поправката на части или оборудване, 
причинени от износване, дължащо се на нормална 
употреба на оборудването, като смоли, 
полифосфати, патрони за утайки и т.н.... в 
съответствие с това, което е посочено в 
ръководството за употреба на оборудването.

Несъвършенства, причинени от неправилна 
употреба на оборудването и такива, причинени от 
транспортиране.

Корекции, модификации или ремонти, 
извършени от трети страни.

Неизправности, които са следствие от лоша 
инсталация, от техническата поддръжка или ако 
инструкциите за инсталиране не са били следвани 
правилно.

Неправилно използване на оборудването или 
условия на работа, които не са посочени от 
производителя.

Използване на резервни части, които не са 
оригинални от фирмата.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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СПОРАЗУМЕНИЕ НА СОБСТВЕНИКА НА 
ОБОРУДВАНЕТО:

Собственикът на клиента е информиран за 
поддръжката на оборудването и е информиран как да 
се свърже със службата за техническа помощ.

Коментари:

Упълномощен инсталатор:

ГАРАНЦИЯ ЗА ТОВА ОБОРУДВАНЕ ЗА 
ДИСТРИБУТОРА:
Osmofilter ще носи единствената и изключителна 
отговорност за подмяната на части в случай на 
несъответствие. Ремонтът на оборудването и 
свързаните с това разходи (разходи за труд, 
пощенски разходи, преместване и т.н.) няма да 
бъдат поети от Osmofilter, тъй като гаранциите на 
производителя и/или дистрибутора важат за 
техните съоръжения.

КОМЕНТАРИ:* Резултат от инсталацията и 
започване на обслужване:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете внимателно това 
ръководство. Ако имате някакви съмнения или въпроси, 
моля, свържете се със службата за техническа поддръжка на 
вашия дистрибутор. Информацията, отбелязана с (*), трябва 
да бъде подпечатана от инсталатора и преписана от него до 
компанията.

oF
Bar

ДАННИ ПРЕДИ ИНСТАЛИРАНЕ НА 
ОБОРУДВАНЕТО:
Произход на водата, която се третира:

Имало ли е обработка на водата преди това 
оборудване?
Твърдост на водата при влизане в оборудването?
Налягане на входящата вода:

КОНТРОЛЕН СПИСЪК НА СТЪПКИ ЗА 
ИНСТАЛАЦИЯ:

Обществено 
водоснабдяване. 
Други:

Номер на 
поръчка

Код на 
продукт

Сериен
номер

Минимално входно налягане: 2  бара.
Монтаж на филтър преди системата.
Монтаж на омекотител за вода.
Монтаж на полифосфати. Прочистване на смола.
Проверка на циклите на регенерация.
Инсталация на байпас.
Измерване на твърдостта на водата на изхода 
(трябва да бъде между 3 и 6˙F):

Ясно информирайте за употребата, 
манипулирането и поддръжката, които 
оборудването изисква, за да гарантира 
правилното функциониране и качеството на 
произведената вода. Предвид важността на 
правилната поддръжка на оборудването, което 
трябва да гарантира качеството на произведената 
вода, на собственика трябва да бъде предложен 
договор за поддръжка, извършен от напълно 
обучени техници.

ПРАВИЛНО (оборудването е инсталирано и работи 
правилно. Произведената вода е подходяща за 
целта).
Други:

ЗАПИСВАНЕ ЗА МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ БГ
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Инсталация

Поддръжка

Гаранция

Преглед

Ремонт

Име:

Подпис или печат:

ПРИЧИНА ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕХНИКА

Инсталация

Поддръжка

Гаранция

Преглед

Ремонт

Име:

Подпис или печат:

Инсталация

Поддръжка

Гаранция

Преглед

Ремонт

Име:

Подпис или печат:

Инсталация

Поддръжка

Гаранция

Преглед

Ремонт

Име:

Подпис или печат:

Инсталация

Поддръжка

Гаранция

Преглед

Ремонт

Име:

Подпис или печат:

НАБЛЮДЕНИЯ:
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Инсталация

Поддръжка

Гаранция

Преглед

Ремонт

Име:

Подпис или печат:

ПРИЧИНА ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕХНИКА

Инсталация

Поддръжка

Гаранция

Преглед

Ремонт

Име:

Подпис или печат:

Инсталация

Поддръжка

Гаранция

Преглед

Ремонт

Име:

Подпис или печат:

Инсталация

Поддръжка

Гаранция

Преглед

Ремонт

Име:

Подпис или печат:

Инсталация

Поддръжка

Гаранция

Преглед

Ремонт

Име:

Подпис или печат:

НАБЛЮДЕНИЯ:
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Упътване

Домашен 
омекотител за 

вода




