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Základní údaje 
 

 

Před přistoupením k připojení, uvedení do provozu a exploataci zařízení, prosíme o vyplnění 
níže uvedených rubrik: 

 

 

Model (MOD. NO*) Sériové číslo (SER. NO*) 

  
 

*Informace o modelu a sériovém čísle je umístěna na nálepce, viditelné po zvednutí víka solankové nádrže. 

 
 

 

Datum uvedení do provozu  - 

Tvrdost vody  dH (německé stupně) 

Tlak vody  bar 

Před přistoupením k instalaci prosíme o seznámení se s níže uvedeným návodem k 
obsluze a o dodržování všech bezpečnostních pokynů týkajících se uvedení do provozu a 
fungování zařízení. 

V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte servis dodavatele nebo výrobce zařízení. 
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Kapitola 1 
 

 
 

1. MONTÁŽ HYDRAULIKY 

A. Informace týkající se bezpečnosti 

 Před přistoupením k instalaci a uvedení do provozu změkčovače, prosíme 
o seznámení se s níže uvedeným návodem. Dodržování pokynů v něm 
obsažených zajistí bezpečné a plné využití zakoupeného zařízení. 
Nedodržení návodu k obsluze může způsobit materiální škody a poškození 
zdraví. 

 Změkčovač odstraňuje z vody kationy vápníku a hořčíku, které jsou 
zodpovědné za tvrdost vody a rovněž může odstranit sloučeniny dvojmocného 
železa rozpuštěné ve vodě v přípustné koncentraci do 0,5mg Fe/l. Zařízení 
neodstraní železo v jiné podobě (např. organické) ani žádné jiné nečistoty, a 
také nezlepší chuť a vůni vody. 

 Teplota okolního prostředí, v kterém pracuje změkčovač, nesmí být nižší než 
4°C a vyšší než 40°C. 

 Maximální teplota vody, která může být změkčována, nesmí být vyšší než 49 °C. 

 Před zařízením se musí nacházet mechanický filtr, který s e  instaluje v 
potrubí přivádějícím surovou vodu v souladu se schématem ukázaným na 
obr.1. 

 Zařízení je napájené proudem o napětí 28 V. K připojení použijte zdroj, 
dodávaný v kompletu se zařízením. 

 V případě poškození napájecího kabelu, je nutné okamžitě zdroj odpojit. Před 
opětovným zapojením zdroje, kabel vyměňte nebo opravte. 

 Před sejmutím vnějšího krytu ventilu musíte bezpodmínečně odpojit elektrické 
napájení zařízení. 

 Změkčovač nemůže být používaný ke změkčování vody s nadnormativními 
fyzikálně-chemickými a bakteriologickými parametry. 

 
 

B. Rozbalení změkčovače 

Vyjměte všechny elementy zařízení z kartonu a vybalte j e  z foliových sáčků a lepicích 
pásek. Zkontrolujte, zda změkčovač nebyl poškozen během transportu. Pokud se  tak stalo, 
okamžitě nahlaste tento fakt prodávajícímu. 

Zařízení vyjměte velmi opatrně. Je dodávané ve smontovaném stavu, což způsobuje, že je 
velmi těžké. Při přenášení jej zvedejte vždy zespoda, nepřesouvejte zařízení po podlaze. 
Neobracejte zařízení horní část dolů, neupouštějte a neumisťujte jej na hranaté nebo ostrou 
hranou zakončené plochy. 

 
 

C. Kontrola místních hydraulických podmínek 

 Tlak vodovodního řadu 

Aby změkčovač správně fungoval, tlak vody v síti nemůže být menší než 1,4 
baru a větší než 8,0 barů. Jestliže je tlak nižší než minimální, použijte hydrofor 
zvyšující tlak, pokud tlak překračuje přípustnou maximální hodnotu, instalujte 
reduktor tlaku. 
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 Intenzita průtoku 
Aby změkčovač správně fungoval, minimální intenzita průtoku na vstupu musí 
činit 11,0 l/min. 

 
 

 
D. Výběr místa instalace zařízení 

 Změkčovač umístěte pokud možno v blízkosti hydroforu (v případě napájení 
vodou z vlastního zdroje) nebo vodoměru měřícího všechnu vodu domácnosti 
(v případě napájení vodovodního řadu). Zařízení musí být umístěné v 
bezprostředním sousedství kanalizačního odtoku. 

 Připojujete-li změkčovač před ohřívačem vody nebo kotlem, dbejte, aby 
teplota vody v místě připojení zařízení nepřekračovala 49°C. Nejvhodnějším 
řešením je instalace zpětného ventilu mezi změkčovač a ohřívač vody nebo 
kotel, který předejde vracení horké vody do změkčovače. Příliš horká voda by 
mohla způsobit zničení elementů řídícího ventilu a iontovýměnné pryskyřice. 

 Dbejte na to, aby ventil přivádějící vodu např. pro zavlažování zahrady, byl 
umístěn před změkčovačem. Změkčování vody používané ve venkovním 
prostředí, pokud pro to neexistuje nějaká potřeba je neekonomické. 

 Změkčovač montujte vždy v místě, které není vystavené teplotám pod 
bodem mrazu. V případě zamrznutí dojde k poškození nebo zničení 
zařízení. Záruka se nevztahuje na poškození tohoto typu. 

 Změkčovač je napájený proudem o napětí 28 V. Zdroj s elektrickým vodičem 
je dodáván spolu se zařízením. Zásuvka s uzemněním se musí nacházet v 
bezprostřední blízkosti zařízení, musí být chráněná před deštěm a mrazem. 
Změkčovač musí být vždy připojený k elektrickému napájení, daná zásuvka 
nesmí být ovládaná přepínačem nebo vypínačem, kdy by z důvodu 
nepozornosti mohlo dojít k jeho přepnutí nebo vypnutí. 

 Doporučuje se použití nouzového napájecího zařízení UPS k zajištění 
napájení zařízení v případě výluky v dodávce elektrické energie během 
regenerace zařízení, která by mohla způsobit zvýšenou spotřebu vody. 

 
 
 
 
 

E. Materiály 

Před přistoupením k instalaci zařízení, je důležitá kontrola příslušného přípojky a 
odtoku vody pro změkčovač. Při pohledu z čela je „vstup" vody na pravé straně a 
„výstup" na levé straně. 

Připojení hydrauliky změkčovače proveďte v souladu se schématem na obr. 1. 
Změkčovač je vybavený obtokovým ventilem by-pass se spojovacími elementy a 
také hadicí pro odvod odpadní vody. Vybavení hydraulické instalace 
příslušenstvím, které náleží do řádné instalace, jako jsou vstupní filtr, ventily, 
tlakoměry, ventily pro odběr vzorků, apod. nejsou součástí standardní dodávky. 

Jestliže je v průběhu dne tlak vody velmi vysoký, může se stát, že v průběhu noci překročí 
hodnotu 8,0 barů. V takovém případě navrhujeme, instalaci reduktoru tlaku. Pro kontrolu 
pracovního tlaku v instalaci, navrhujeme v souladu se schématem (obr. 1) instalaci 
tlakoměrů. 
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F. Připojení odvodu odpadní vody po regeneraci 
 
 

1. Připojení odvodu odpadní vody po regeneraci. 

 Pro připojení odtoku odpadní vody ze změkčovače, použijte hadici dodanou 
spolu se zařízením. Jeden její konec nasuňte na výtokové hrdlo odpadní 
vody, nacházející se v zadní části ovládací hlavice, a druhý konec umístěte 
do kanalizace (obr. 2). Mezi koncovkou hadice a odpadem musí být min. 4 cm 
mezery. Předejde se tím možnosti nasátí nečistot změkčovačem. 

 Hadici namontujte takovým způsobem, aby se v průběhu intenzivního odtoku 
odpadní vody nepohybovala. Nesmí být ohnutá, zkroucená ani proražená. 

 Hadice musí být umístěná pod hrdlem odtoku z řídícího ventilu. 

2. Připojení přepadového kolena solankové nádrže. 

 kaučukovou vsuvku umístěte do otvoru solankové nádrže (zezadu) tak, aby se 
její vnitřní část nacházela uvnitř a venkovní část byla ve správné pozici zvenčí 
nádrže (obr. 2). 

 silnější zakončení kolena vložte do vsuvky z vnější strany nádrže 

 je možno připojit odtokovou hadici - průměr přípojky 3/8" - vnitřní závit (není 
součástí dodávky) analogickým způsobem jako v bodě 1. 

 
 

POZOR 
 

 

 
 

voda do 
zahrady ventil ventil 

vstupní 
filtr 

ventil 
zpětný 

ventil ventil 

tlakoměr tlakoměr tlakoměr 

surová 
voda 

měkká 
voda 

ventil pro 
odběr 
vzorků 

ventil pro 
odběr 
vzorků 

odtok 
odpadní 
vody 

řídící ventil 

těleso 
zařízení 

 Přepadová hadice solankové nádrže je pouze dodatečné zabezpečení v případě 
přetečení při plnění solankové nádrže vodou z důvodu chyby příslušného programu. 

 Žádná část přepadové hadice se nesmí nacházet nad hladinou odtoku. 

 Není dovoleno připojovat přepadovou hadici solankové nádrže do odtokového hrdla 
řídícího ventilu (viz. bod 1 výše). 

obr.1 
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2. PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDICÍCH PANELŮ 
 
 

POZOR 
 

 

 

A. Programování řídícího panelu SoftAqua 
 

 

 
 
 

 Po zapojení zdroje do zásuvky elektrického proudu, dojde na obrazovce 
displeje na několik sekund k zobrazení kódu daného modelu zařízení (AP15 
pro SoftAqua15 a AP22 pro SoftAqua22) a testovací číslo (J 2.0 nebo  
obdobné) 

 Poté se na obrazovce zobrazí informace Hodin PRESENT TIME a začíná 
blikat 12:00. 

 Jestliže displej zobrazuje ----, stlačte tlačítko Ʌ nebo V, až do zobrazení 
informace AP15 pro SoftAqua15 a AP22 pro SoftAqua22. Poté stlačte tlačítko 
„VÝBĚR", zobrazí se informace Hodin PRESENT TIME a začne blikat 12:00. 

 Zvuková signalizace (PÍP):signalizace funguje při každém stlačení tlačítka. 
Jednotlivý zvukový signál informuje o jedné změně na obrazovce displeje. Série 
zvukových signálů informuje o tom, že bylo stlačeno nesprávné tlačítko a je 
nutné stlačit jiné tlačítko. 

 
Nastavování hodin 

Pro nastavení hodin stlačte Ʌ pro posun hodin dopředu nebo V pro posun 
hodin zpět. 

V případě nastavení dvanáctihodinového cyklu hodin, 000 - 1159, se na displeji 
zobrazuje nápis „AM"; mezi 1200  - 2359, nápis „PM". 

Když stlačíme jedno z tlačítek Ʌ nebo V, čas se mění o jednu minutu dopředu 
nebo dozadu. Jestliže přidržíme tlačítko stlačené, čas se začne měnit rychleji. 

Doporučujeme svěření úkolu uvedení do provozu změkčovače autorizované osobě. 
Uvedení do provozu je součást  íněnzovorpzí  zařízení. 

 
 

Displej 

tlačítko HLADINA 
SOLI 

obr. 3 

tlačítko „NAHORU” 

tlačítko 
OSVĚTLENÍNÁDRŽE 

SOLI 

tlačítko „VOLBA“ 

tlačítko „DOLŮ” 

 
tlačítko REGENERACE 

Dioda nízké 
hladiny soli 
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Programování tvrdosti vody 

Stlačení tlačítka „VÝBĚR"(z položky Hodiny) dojde k zobrazení položky 
Tvrdost vody HARDNESS a na obrazovce začne blikat hodnota 25 (implicitní 
hodnota). 

Poté nastavte tvrdost užitkové vody v zrnech tvrdosti na americký galon - gpg 
(tvrdost vyjádřená např. ve °dH – německého stupně tvrdosti, vynásobte 
hodnotu 1,036). Tvrdost vody se vyjadřuje v různých jednotkách. Níže 
uvádíme porovnání nejčastěji používaných v naší lokalitě: 

 

Jednotka tvrdosti mg CaCO3/l °f francouzský 
stupeň 

°dH německý 
stupeň 

gpg 

1 mg CaCOs/l 1 0,1 0,056 0,058 

1 francouzský stupeň (of) 10 1 0,56 0,58 

1 německý stupeň (odH) 17,8 1,78 1 1,036 

1 gpg 17,2 1,72 0,96 1 

 

 Jestliže nedisponuj ete  výsledky fyzikálně-chemické analýzy vody,  získáte 
informace ve vodárenských společnostech obsluhujících daný  ,noiger   v 
příslušné pobočce hygienické stanice nebo samostatně zjistěte tvrdost vody 
pomocí testu, který zakoupíte u Vašeho prodejce. Zapište prosím získané 
údaje na čtvrtou stranu tohoto návodu na zvláštní list, který přilepte samolepicí 
páskou pod víko nádrže solanky. 

 Jestliže surová voda obsahuje železo ve vyšší koncentraci než 0,2 mg/l, místo 
tvrdosti používejte hodnotu tzv. korigované tvrdosti. Vypočítáváme ji 
následujícím způsobem: 
Korigovaná tvrdost [odH] = tvrdost [odH] + 4.8 x množství železa mg Fe/l 

 Tvrdost vody nebo hodnotu korigované tvrdosti (přepočítáno n )Hdoa  zadáme 
jako tvrdost užitkové vody do programu změkčovače stlačením tlačítek Ʌ nebo 
V až se na displeji zobrazí požadovaná hodnota. Stlačením V se indikace 
tvrdosti vody snižuje až do hodnoty 1. Stlačením Ʌ se indikace tvrdosti vody 
zvyšuje až do maximální hodnoty pro dané zařízení. Mezi hodnotou 1 a 25, 
dojde při každém stlačení tlačítek Ʌ nebo V ke zvýšení nebo snížení 
hodnoty tvrdosti o jednu jednotku. Mezi 25 a maximální hodnotou se hodnota 
tvrdosti zvyšuje nebo snižuje vždy o 5 jednotek. Jestliže tlačítko držíme stlačené, 
hodnota se změní dvakrát v průběhu 1 sekundy. 

 
 
 

Programování hodin regenerace 

 
 Stlačení tlačítka „VÝBĚR" (z položky Tvrdost vody) dojde k zobrazení 

položky Hodin regenerace RECHARGE TIME na obrazovce začne blikat 
hodnota 02:00 (v noci) jako implicitní hodina. 

 Jestliže toto nastavení potvrdíme, stlačením tlačítka „VOLBA", změkčovač 
zahájí regeneraci ve 02:00 v noci. Z hlediska minimálního odběru vody v 
tomto čase, je to optimální čas na regeneraci. 

 Jestliže chceme, aby proces regenerace probíhal v jiné době, stlačte tlačítko Ʌ 
nebo V a nastavte požadovaná čas začátku regenerace. Při nastavování 
hodin regenerace, pamatujte, že pokud je nastaven dvanáctihodinové 
cyklus, musí být správně zvolen determinant AM (mezi 0000 a 1159) nebo PM 
(mezi 1200 a 2359). Stlačením tlačítka „VÝBĚR" potvrdíte požadovanou změnu 
hodiny zahájení regenerace. 
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 Při každém stlačení tlačítka Ʌ nebo V dojde ke změně času o jednu jednotku 
dopředu nebo dozadu. Jestliže držíme tlačítko stlačené, čas se mění o dvě 
jednotky v průběhu 1 sekundy. 

 Stlačením tlačítka „VÝBĚR" potvrdíte požadované změny a dojde k přechodu 
do základní obrazovky. 

 
 

 
Systém kontroly soli 

Řídicí panel má systém kontroly hladiny soli v solankové nádrži. Pro nastavení 
systému kontroly soli postupujte dle následujícího postupu: 

 Otevřete víko nádrže pro ověření, kolik soli se v ní nachází. 

 Stupnice uvnitř nádrže je v rozsahu od 0 do 8. Zapište si hodnotu dosaženou 

hladinou soli. 
 

Stlačte tlačítko „HLADINA SOLI" tolikrát, až dojde k zobrazení skutečné výšky 
sloupce hladiny soli v nádrži. Příklad vedle ukazuje, že sůl je na hladině 4. 
Dioda informující o nízké hladině soli se rozsvítí, když bude sůl na hladině 2 
nebo níže. Nepřipusťte situaci, aby nádrž byla naplněna pod tímto bodem. 

 

 
 
 

Pro anulování kontroly hladiny soli, stlačte tlačítko „HLADINA SOLI" tolikrát, až se 
na obrazovce zobrazí nápis OFF. Zbývající funkce řídicího panelu jsou popsány v 
kapitole II. 

 
 

Ukazatel 
hladiny soli 

 
 

Hladina soli 

Nádrž 
solanky 

 

Číslice 

 

 

B. Naplňování solankové nádrže solí 

Pro regeneraci iontovýměnné pryskyřice je používána solanka, čili vodní roztok soli. 
Pro tento proces se používá speciální tabletová sůl. Solné tabletky sypeme do 
solankové nádrže po otevření jejího víka. Ve vlhkých místnostech se doporučuje 
naplňovat nádrž solanky maximálně do poloviny a poté ji doplňovat častěji. Ve 
vlhkých místnostech vzniká možnost tvorby tzv. solných vrstev (obr. 6). V 
místnostech s běžnou vlhkostí, může být solanková nádrž naplněná celá, to je do 
hladiny výšky jímky solankového ventilu. Během normální exploatace zařízení, řídicí 
ventil pouští určité množství vody do solankové nádrže, aby vyrob Li  solný roztok, 
který bude později použitý jako prostředek regenerující iontovýměnou pryskyřici. 

S ohledem na speciální požadavky kladené na kvalitu regeneračního prostředku, 
používejte regenerační sůl, která je doporučována výrobcem změkčovače, tedy 
tabletovaná sůl splňující požadavky normy PN 973. Nedoporučujeme používání 
sypké potravinářské soli. 

Pamatujte, abyste pokaždé, když dosypáváte sůl, nastavili i aktuální hladinu soli. 
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POLOHA OBCHVATU 
VÝKR. 4 

Před naplněním solankové nádrže solí se přesvědčte, zda víko jímky solankového 
ventilu je těsně uzavřené. Do této části zařízení se nesmí dostat žádná tabletka soli. 

Obsah solankové nádrže je uvedený v kapitole IV - „Rozměry a technické údaje". 

Po zasypání nádrže solí uveďte ručně do provozu regeneraci. Činnosti, které je 
nutné vykonat, pro ruční uvedení regenerace do provozu jsou popsány v kapitole II. 
Po vykonání operace regenerace je zařízení připravené k provozu. 

C. Nastavení požadované tvrdosti vody pomocí obtokového ventilu by-pass 
 
 

Standardní obtokový ventil by- 
pass, kterým je změkčovač 
vybavený, má regulátor tvrdosti 
vody (obr. 4). Tento regulátor 
slouží k regulaci úrovně tvrdosti 
měkké vody. V domácnostech 
se doporučuje používání vody o 
tvrdosti mezi 3 ža  6°dH. Před 
samotnou regulací, povolte 
šestihrannou matici regulátoru 
tvrdosti vody (povolujte v 
protisměru pohybu hodinových 
ručiček) s cílem uvolnění 
pohybu regulátoru tvrdosti. Pro 
zvýšení tvrdosti upravené vody 
otáčejte ovládací kolečko 
regulátoru tvrdosti v protisměru 
otáčení hodinových ručiček, 
vždy při tom přidržujte úchyt 
pístu druhou rukou. Z polohy 
zcela zašroubovaného 
ovládacího kolečka regulace 
tvrdosti je možné zvýšit tvrdost 
o maximálně 6 plných otáček. 
Vyšroubování ovládacího 
kolečka regulace tvrdosti vody o 
větší počet otáček může 
způsobit uvolnění těsnění by-
passu s následným únikem 
vody. Po této činnosti 
analyzujte tvrdost výstupní vody. 
Jestliže je tvrdost příliš vysoká v 
poměru k očekávané, otočte 
ovládací kolečko v obráceném 
směru. Opět přidržujte úchyt 
pístu druhou rukou. Po 
nastavení požadované tvrdosti 
výstupní vody přitáhněte 
šestihrannou matici regulátoru 
tvrdosti vody pro jeho opětovné 
zajištění (otáčejte ve směru 
pohybu hodinových ručiček).  

Před každým nastavováním ventilu do polohy obtoku (úchyt pístu je stlačený), dbejte na 
to, aby ovládací kolečko regulace tvrdosti vody bylo zcela zašroubované (zašroubovávejte 
ve směru otáčení hodinových ručiček). 
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Kapitola 2 
 

 
 

1. FUNKCE ŘÍDICÍHO PANELU 

A. Ruční uvedení regenerace do provozu 

V průběhu exploatace změkčovače, se mohou objevit situace, ve kterých je 
nutné proveden  í dodatečné,  ručně vyvolané regenerace. otoT  nast ena  pokud: 

 bylo spotřebováno více než naplánované množství vody (např. z důvodu 
početné návštěvy). Tehdy existuje možnost, že než zařízení automaticky 
provede proces regenerace, iontovýměnná schopnost pryskyřice se vyčerpá, 

 chybí sůl v solankové nádrži (sůl nebyla dosypána) - okamžitě doplňte hladinu 
soli, 

 zařízení uvádíme poprvé do exploatace (první uvedení do provozu). 

Okamžitá regenerace 

Stlačte tlačítko „REGENERACE" (obr. 3) a přidržte jej, až se na displeji zobrazí 
a začne blikat informace Regenerace nyní RECHARGE NOW nebo Regenerace 
RECHARGE a začne první fáze regenerace - naplňování solankové nádrže vodou. 
Další fáze budou následovat automaticky. Po ukončení procesu regenerace, 
zařízení znovu získá schopnost změkčování vody. 

 
 

Regenerace Dnes v noci 

Stlačte tlačítko Regenerace "RECHARGE" (obr.3). Informace Regenerace Dnes 
v noci "RECHARGE TONIGHT“ začne blikat. Proces bude zahájen 
v naprogramovaném čase (implicitně 02:00 v noci). S cílem anulování pokynu této 
regenerace stlačte ještě jednou (nepřidržujte) tlačítko "RECHARGE". Nápis 
RECHARGE TONIGHT zmizí z obrazovky displeje. 

 
 

 
POZOR 

 

 

 

B. Dodatečné funkce  

 SALT EFFICIENCY (Režim menší spotřeby soli), 

 CLEAN FEATURE (Funkce čištění), 

 CLEAN FEATURE MINUTES (Doba trvání funkce čištění), 

 MAXIMUM DAYS BETWEEN REGENERATIONS (Maximální období mezi 
regeneracemi počítané v dnech v případě neodebírání vody), 

 97% FEATURE (Automatické zapínání regenerace po  vyčerpání 
kapacity pryskyřice z 97%), 

 12/24 HOUR CLOCK (12-ti nebo 24 hodinový cyklus zobrazení hodin), 

 BACKWASH & FAST RINSE TIMES (Zpětný proplach &rychlý proplach) 

 Jestliže je zapnutá funkce Čištění CLEAN ON, skutečná regenerace bude následovat 
až po protiproudovém proplachu (na obrazovce budou blikat CLEAN a Bkwsh nebo 
Rinse a doba zbývající do konce regenerace). 

 V průběhu procesu regenerace, zařízení neprodukuje měkkou vodu. 
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 Osvětlení nádrže soli 

 Průtok vody zařízením 

 Zbývající doba do konce regenerace a ukazatel polohy ventilu 

Pro nastavení jedné z výše uvedených funkcí, stlačte tlačítko „VÝBĚR" a  přidržte 
ho, až se na obrazovce zobrazí „000". 

Opětovně stlačte (nepřidržujte) tlačítko „VÝBĚR" - zobrazí se Režim menší 
spotřeby soli SALT EFFICIENCY (na obrazovce bude viditelné písmenko E). 
Pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce stlačte Ʌ nebo V, tak, aby se na 
obrazovce zobrazilo ON nebo OFF. 

Režim menší spotřeby soli 

Při nastaveném režimu menší spotřeby soli (ON), může docházet k regeneraci 
zařízení častěji, při menší spotřebě soli a vody pro regeneraci. Použití tohoto 
režimu závisí na kvalitě používané vody. 

 
 

Nastavení výše uvedených funkcí může provádět pouze servis výrobce nebo 
dodavatele. 

Opětovně stlačte (nepřidržujte) tlačítko „VÝBĚR" - zobrazí se nápis Čištění CLEAN. 
 
 

Čištění 

Při aktivaci této funkce (ON), před normální regenerací, budou probíhat procesy 
zpětného proplachu a rychlého proplachu, které umožňují mj. odstranit 
mechanické nečistoty z filtrační síťky nacházející se v koši horního rozdělovače. 
Jestliže je na obrazovce zobrazen nápis (OFF), je možné tlačítky Ʌ nebo V změnit 
toto nastavení na (ON). 

Opětovně stlačte (nepřidržujte) tlačítko „VÝBĚR" - zobrazí se nápis Doba 
trvání čištění CLEAN TIME. 

Doba trvání čištění 

Jestliže na obrazovce bude např. blikat hodnota 6, bude to znamenat, že 
automatická doba trvání dodatečného zpětného proplachu a rychlého proplachu 
bude činit cca 6 minut. V případě, když vstupní voda obsahuje  zvýšené množství 
mechanických nečistot, jakými jsou např. písek, úsady, suspenze, atd., je možné 
tuto dobu prodloužit na maximálně 15 minut. Pro změnu této hodnoty, stlačte 
tlačítko Ʌ nebo V ke zvýšení nebo snížení doby trvání čištění. 

Opětovně stlačte (nepřidržujte) tlačítko „VÝBĚR" - zobrazí se RECHARGE 
DAY. 

Maximální období mezi regeneracemi počítané ve dnech v případě 
neodebírání vody 

Automatická regenerace v případě neodebírání vody je nápomocná v udržování 
mikrobiologické čistoty iontovýměnné pryskyřice (pokud není odběr vody, v 
pryskyřici se mohou množit mikroorganizmy a bakterie). Při továrním nastavení 
(AUTO) tato funkce není aktivní, čili při neodebírání vody, se zařízení nebude 
regenerovat. Pro její aktivaci stlačte Ʌ nebo V a zvolte požadovanou hodnotu. Je 
možné nastavení od 1 do 15 dnů (DAY). 

Opětovně stlačte (nepřidržujte) tlačítko „VÝBĚR" - na obrazovce se zobrazí nápis 
RECHARGE a 97 spolu s OFF, které budou střídavě blikat. 
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Ukazatel 
vypnutého 
Osvětlení  
nádrže soli 

Automatické zapínání regenerace po vyčerpání iontovýměnné schopnosti 
pryskyřice z 97% 

Při továrním nastavení (97 a OFF) je tato funkce vypnutá. Když ji aktivujeme 
stlačením tlačítka Ʌ nebo V, na obrazovce bude střídavě blikat 97 a ON. V 
okamžiku vyčerpání iontovýměnné schopnosti pryskyřice z 97%, se zařízení začne 
regenerovat bez ohledu na denní dobu. 

Nastavení výše uvedených funkcí může provádět pouze servis výrobce nebo 
dodavatele. 

Opětovně stlačte (nepřidržujte) tlačítko „VÝBĚR", až se na obrazovce zobrazí 
12 nebo 24 hodinový režim zobrazení hodin. 

 
 

Nastavení režimu zobrazení hodin 12/24 

Jestliže chcete změnit režim 24-hodinový na 12-hodinový nebo obráceně, stlačte 
tlačítko Ʌ nebo V a zvolte požadovaný režim. 

Nastavování doby trvání proplachu v protiproudu a rychlého proplachu 

Opětovně stlačte (nepřidržujte) tlačítko „VÝBĚR", až se na obrazovce zobrazí 
nápis Doba trvání proplachu v protiproudu Bkwsh TIME a např. 6 MIN, který začne 
blikat. Znamená to dobu trvání proplachu v protiproudu (BACKWASH = Bkwsh) po 
dobu 6 minut. Když opětovně stlačíte tlačítko „VÝBĚR" na obrazovce se zobrazí 
nápis Doba trvání rychlého proplachu Rinse TIME a např. 2 MIN, který začne 
blikat. Znamená to dobu trvání rychlého proplachu (FASTRINSE) 2 minuty. 

 
 

Změny doby trvání výše uvedených cyklů regenerace může provádět pouze 
servis výrobce nebo dodavatele. 

Opětovně stlačte (nepřidržujte) tlačítko „VÝBĚR", až se na obrazovce zobrazí 
aktuální čas. 

 
 

Osvětlení nádrže soli 

Pro zapnutí osvětlení vnitřku nádrže soli, stlačte tlačítko „OSVĚTLENÍ NÁDRŽE 
SOLI" (obr. 3). Současně se na obrazovce zobrazí symbol žárovky. Opětovné 
stlačení tohoto tlačítka vypne osvětlení vnitřku nádrže soli a symbol žádrovky na 
obrazovce zmizí. 

Průtok vody zařízením 

Jestliže je odebírána upravená voda, průtok se zobrazuje černým 
prodlužujícím se nebo zkracujícím se ukazatelem v závislosti na 
intenzitě průtoku. Jestliže žádné domácí zařízení nepoužívá vodu, 
černý ukazatel se nezobrazuje. 

 
 
 
 
 
 

Ukazatel 

polohy 
ventilu 

 
 

 
Zbývající 
doba do 
konce 
regenerace 

Zbývající doba do konce regenerace a ukazatel polohy ventilu 

Jeden z ukazatelů polohy ventilu (Práce-Serv, Naplňování- Fill, 
Solankování-Brine, Zpětný proplach-Bkwsh, Proplach-Rinse) je 
zobrazený, když je zařízení v průběhu regenerace. Nápis 
Regenerace RECHARGE bliká na obrazovce a počínaje od cyklu 
solankování-Brine je zobrazeno množství minut zbývající do konce 
regenerace (čili přechodu zařízení do polohy práce-Serv). Když ventil 
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Filtrační síťka 

Láhev s 
pryskyřicí 

Horní 
rozdělovač 

Obr. 5 

mění polohu (přechází z jednoho cyklu do dalšího), začíná blikat 
příslušný ukazatel. 

 
 

 
C. Základní diagnostické informace 

Ukazatel průtoku upravené vody 

Tento ukazatel umožňuje diagnostikovat, zda v zařízení funguje počítadlo 
průtoku upravené vody. Díky němu je rovněž možné zjistit rychlost protékající 
upravené vody. 

Stlačte a přidržte tlačítko „VÝBĚR", až se na obrazovce zobrazí informace „000 - - 
". Jestliže voda protéká zařízením, na obrazovce uvidíme měnící se hodnoty od  
000 do 199. Když se zobrazí hodnota 199, bude to znamenat, že zařízení vyrobilo 1 
galon (3,78 litru) upravené vody. Po překročení hodnoty 199, počítadlo začíná 
měření dalšího galonu upravené vody zase od 000 do 199. Pro návrat do hlavní 
obrazovky, stlačujte tolikrát tlačítko „VÝBĚR", až se zobrazí aktuální čas. 

Paměť data uvedení do provozu 

Stlačte a přidržte tlačítko „VÝBĚR", až se na obrazovce zobrazí informace „000 - - 
". Po stlačení tlačítka Ʌ se zobrazí číslice a nápis TIME nebo DAY. Číslice bude 
znamenat množství dní, které uplynuly od okamžiku uvedení do provozu 
změkčovače. Když uvolníme tlačítko Ʌ, na obrazovce se opětovně zobrazí 
informace „000 - - ". Pro návrat do hlavní obrazovky, stlačte tolikrát tlačítko 
„VÝBĚR", až se zobrazí aktuální čas. 

 
 

Počítadlo regenerace 

Stlačte a přidržte tlačítko „VÝBĚR", až se na obrazovce zobrazí informace „000 - - 
Po stlačení tlačítka V se zobrazí číslice a nápis RECHARGE. Číslice bude 
znamenat množství regenerací, které změkčovač vykonal od data uvedení do 
provozu. 

Když uvolníme tlačítko V, na obrazovce se opětovně zobrazí informace „000 - - ". 
Pro návrat do hlavní obrazovky, stlačte tolikrát tlačítko „VÝBĚR", až se zobrazí 
aktuální hodina. 

D. Ochranný filtr 

Filtrační síťka umístěná v koši horního 
rozdělovače zařízení (obr. 5) 
předchází pronikání mechanických 
nečistot do nádrže filtračního zařízení. 
Když voda protéká zařízením, je toto 
znečištění shromažďované v 
integrovaném koši a vyplavované do 
kanalizace před začátkem skutečného 
procesu regenerace. 

Aktivování funkce čištění CLEAN ON 
umožní automatické odstranění 
nečistot z filtrační síťky před každou 
regenerací. 
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POZOR 
 

 
 
 

E. Výluka elektrického napětí 

Jestliže dojde k výluce elektrického napájení, displej se vypne, ale mikroprocesor 
udržuje funkce po několik hodin. Když bude elektrické napájení obnoveno, 
zkontrolujte a přenastavte hodiny v případě, když na obrazovce zobrazený čas bliká 
nebo není správný. Naprogramované hodnoty: tvrdost vody a hodina začátku 
regenerace nemohou být nikdy korigované, pouze pokud je chcete změnit. 
Jestliže po dlouhé výluce napájení elektrickým proudem není zobrazený čas 
správný, zařízení i nadále funguje správně a změkčuje vodu. Nesprávný čas 
způsobí, že do okamžiku jeho správného nastavení, bude regenerace začínat v 
nenaplánované době. 

 
 

F. Kódy chyb 

Kód chyby se může zobrazit na obrazovce, jestliže se vyskytne problém 
poruchy jakékoliv elektronické části zařízení. Jestliže namíst ho odin dojde ke 
zobrazení kódu chyby, pozvěte autorizovanou servisní firmu. 

Filtrační  síťka  v koši  horního  rozdělovače  zařízení  nenahrazuje  vstupní  filtr  instalovaný  na 
potrubí surové vody. 
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Kapitola 3 
 

 
 

1. OBSLUŽNÉ ČINNOSTI 

 Změkčovač pracuje úplně automaticky. 

 Základními obslužnými činnostmi, jaké náleží k povinnostem uživatele, jsou:   

 kontrola hladiny soli v solankové nádrži - 1 krát týdně, 

 periodické nasypávání regenerační soli, jestliže její hladina vyžaduje doplnění,  

 kontrola tvrdosti výstupní vody ze změkčovače - 1 krát týdně, 

 kontrola tlaku vody v instalaci (kontrola nainstalovaných tlakoměrů) - 1 krát za 
dva týdny, 

 kontrola čistoty vložky vstupního filtru, jeho periodická výměna nebo/a kontrola 
tlaku před i za filtrem (v závislosti na typu filtru) - 1 krát týdně nebo za dva 
týdny, 

 kontrola nastavení hodin, ukazující aktuální čas a jejich eventuální korigování 
(viz nastavování aktuálního času). 

 
 

 
POZOR 

 

 
 
 

A. Doplňování soli v solankové nádrži 

Kontrolní zařízení hladiny soli signalizuje, že je potřebné dosypání soli do nádrže. 
Systematicky kontrolujte (nejlépe jedenkrát týdně), zda není nutné sůl dosypat. Je 
to nutné učinit vždy, když ukazatel hladiny dosahuje „2". Doplňování soli je  
základní obslužnou činností. Jestliže bude sůl v nádrži chybět, pryskyřice se 
nezregeneruje, což v důsledku bude znamenat, že zařízení nebude upravovat 
(změkčovat) vodu. Pamatujte na to, abyste pokaždé, když dosypáváte sůl, 
nastavili aktuální hladinu soli. 

Pokud je to možné dosypávejte regenerační sůl v celém balení (25 kg), aby se 
v průběhu nasypávání soli nedostalo do nádrže žádné znečištění. Jestliže se nádrž 
znečistila, propláchněte ji čistou vodou. Dávejte rovněž pozor na to, aby se tablety 
soli nedostaly do jímky solankového ventilu. Z tohoto důvodu provádějte 
nasypávání výlučně při zakryté (speciálním víkem) jímce solankového ventilu. 

B. Solné usazeniny 

Tento jev se vyskytuje v případě, když je změkčovač nainstalovaný v místnosti se 
zvýšenou úrovní vlhkosti. Důvodem výskytu solných usazenin může být také 
používání soli s nesprávnými parametry. Solná usazenina se tvoří nad povrchem 
vody a způsobuje, že voda nemá kontakt se solí, nerozpouští se a v důsledku toho 
nevzniká solanka a z toho plynoucí chybějící regenerace pryskyřice. Jestliže je 
nádrž vyplněná solí, je těžko zjistit, zda solná usazenina nevznikla. Na povrchu 
může být vzhledově normální vrstva soli, a např. v polovině výšky může být prázdný 
prostor. Zkontrolujte to následujícím způsobem: vezměte nějakou tyč nebo násadu 
(např. od koštěte) a vložte ji do zařízení, dle obr. 6. Označte na si bod výšky, cca. 3 
- 5 cm pod hranou nádrže. Poté vložte tyč nebo násadu do nádrže až na dno. 
Jestliže ucítíte silnější odpor dříve, než se dotknete dna nádrže, je možné, že jste 
narazili na solnou usazeninu. Tyč nebo násadu je potřeba vkládat vždy na několika 
místech, čímž dojde k rozbití solné usazeniny. Nerozbíjejte ji údery do vnějších 
stěn nádrže, tímto způsobem by mohlo dojít k jejímu poškození. 

S ohledem na speciální požadavky, kladené na kvalitu regeneračního prostředku, používejte 
regenerační sůl doporučovanou výrobcem  změkčovače, tabletovanou sůl splňující 
požadavky normy PN 973. 
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Jestliže se solná usazenina vytvořila v důsledku používání soli nedostatečné kvality, 
je nutné sůl z nádrže odstranit, nádrž důkladně vypláchnout a nasypat kvalitní sůl. 

 

 

 

C. Kontrola tvrdosti vody po změkčovači 

V počátečním období exploatace změkčovače (v prvních 10 dnech)  je 
doporučovaná častá (1 krá azt  dva d yn ) kontrola tvrdosti upravené vody. Její úroveň 
je závislá na nastavení směšovac ohí  ventilu. Pro domácnosti by se  měla 
pohybovat mezi 3 ža  6 německými stupni tvrdosti. 

V dalším období exploatace, parametr tvrdosti kontrolujte 1 krát na za dva týdny. 
Výsledky měření tvrdosti zapište do knihy provozu (viz str. 26). Instrukce  ke 
způsobu měření tvrdosti vody obsahují příslušné testy, dostupné u dodavatele 
nebo výrobce změkčovače. 

D. Kontrola tlaku vody v instalaci 

V průběhu exploatace věnujte pozornost hodnotě tlaku napájecí vody. V případě 
snížení tlaku napájecí vody pod 1,4 baru, nalezněte příčinu takovéto situace a 
odstraňte ji. V případě zvýšení tlaku nad 8,0 barů instalujte v soustavě 
vodovodního řadu příslušný reduktor tlaku. Pamatujte, že program ovládání (také 
podmínky automaticky prováděného procesu REGENERACE) je nastavený pro 
hodnoty tlaku v rozmezí 1,4 - 8,0 barů. 

V průběhu exploatace se vyhýbejte hydraulickým tlakovým rázům. 

E. Exploatace mechanického filtru 

Pro zajištění správné funkce změkčovače je nezbytná instalace mechanického 
filtru na potrubí surové vody (obr.1). Tento filtr bude zabezpečovat řídicí hlavici a 
pryskyřici před mechanickými nečistotami. Pozorování stavu zašpinění filtrační 
vložky (medium je voda) probíhá vizuálním způsobem. Dodatečným elementem 
umožňujícím kontrolovat stav filtru, je monitorování tlaku vody před i za filtrem. V 
případě filtru s výměnnou vložkou, jestliže je vložka úplně opotřebovaná 
(zašpiněná), odšroubujte hrdlo s vložkou, vložku vyměňte za novou a hrdlo s novou 
vložkou opětovně zašroubujte. Pamatujte na to, abyste před tímto krokem odpojili 
přítok vody před filtrem. 

 
 

POZOR 
 

 

 
 

Rozbijte solnou 
usazeninu 

Obr. 6 

3-5 cm 

označení fixem 
Sůl 

dřevěná 
nebo 

plastiková 
tyč 

Solná usazenina 

Prázdný prostor 

Hladina vody 

 Filtrační vložky neoplachujte, nečistěte ani žádným jiným způsobem neregenerujte. 
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F. Kontrola údajů hodin ukazujících aktuální čas 

Kontrola aktuálního času zobrazovaného na obrazovce změkčovače se musí provádět 
nejméně dvakrát týdně. Tato činnost má za cíl zabezpečení před přesuny v časech 
začátku regenerace. 

V případě rozdílů mezi skutečným a zařízením zobrazovaným časem, postupujte v 
souladu s pokyny uvedenými na straně 9. 

 
 

2. PROVOZNÍ POKYNY 

V průběhu exploatace zařízení, jej chraňte před: 

 příliš velkou prašností v instalační místnosti, 

 příliš nízkou a příliš vysokou teplotou okolního prostředí, provozní 
teplota zařízení je 4°C až 40°C, 

 nenadálou možností vzniku náhlého tepelného zdroje, 

 nenadálou možností vracením teplé vody (více než 49°C) do změkčovače - 
v takovém případě namontujte zpětný ventil. 

 
 

3. KNIHA PROVOZU 
 
 

V průběhu používání změkčovače je potřeba vést knihu provozu, jejíž vzor naleznete níže: 
 

P.č. Datum Hodina Tvrdost vody výchozí [odH] Poznámky 

1 2 3 4 5 

     

 V  případě  filtru  se  zpětným  proplachováním  postupujte  v  souladu  s  návodem  k 
obsluze, který byl připojen k filtru. 

 Exploatování  filtru  s ěnmértxe   opotřebovanou  vložkou  může negativně  
ovlivnit kvalitu vody a může být příčinou poškození změkčovače 
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4. TABULKA PORUCH 
 

 

Problém Příčina Způsob odstranění 

Stanice dodává 
vodu příliš tvrdou 

Nedostatek soli v zásobníku Doplňte sůl 
Spusťte ruční regeneraci 

Stanice dodává 
vodu příliš tvrdou 

Výpadek elektrického napětí Obnovte napájení. 
Zkontrolujte zobrazovaný čas. 
Spusťte ruční regeneraci 

Ucpaný odtok odpadních vod 
z ventilu 

Uvolněte hadici odvádějící 
odpadní vody 

Stanice dodává 
vodu tvrdou; 
hladina soli se 
nesnižuje 

V solankové nádrži vznikla solná 
usazenina 

Odstraňte solnou usazeninu 

Voda je občas 
tvrdá 

Obtokový ventil je v poloze obtoku 
(by-pass) 

Nastavte ventil do poloze 
práce (service) 

Nesprávně nastavený čas. Nastavte správný čas 

Naprogramována příliš nízká 
hodnota tvrdosti surové vody 

Proveďte zjištění tvrdosti vody a 
naprogramujte správnou hodnotu 

Zobrazuje se nesprávný kód 
pro daný model změkčovače. 

Zkontaktujte servis dodavatele. 

Odběr měkké vody následuje v 
průběhu procesu regenerace 

Vyhýbejte se takovým situacím. 
Zkontrolujte správnost nastavení 
řídicího panelu 
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Kapitola 4 
 

 
 

1. ROZMĚRY A TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
 

  

 

 
Parametry změkčovačů SoftAqua 15 SoftAqua 22 
Maximální intenzita průtoku (m3/h) 1,2 2,0 
Rozsah pracovního tlaku (bar) 1,4 - 8,6 1,4 - 8,6 
Rozsah teploty vody (°C) 4 - 49 4 - 49 
Maximální tvrdost vody (°dH) 50,0 76,8 
Množství pryskyřice (l) 14 20 
Maximální iontovýměnná kapacita (m3 x °dH) 56 102 
Max.kapacita odběru vody mezi regeneracemi při 18°dH (l) 3100 5700 
Orientační spotřeba soli na regeneraci (kg) 2,5 3,5 
Orientační spotřeba vody na regeneraci (l) 75-90 105-125 
Průměr spojky (coul) 1“ 1“ 

 

 

Uvedený graf zobrazuje závislosti mezi 
iontovýměnnou kapacitou pryskyřice v 
závislosti na množství soli použité v 
procesu regenerace a účinnosti v 
jednotlivých rozsazích regenerace 
změkčovací kapacity. Zařízení volí 
frekvenci regenerace na základě údajů 
znázorněných v grafu, přičemž se snaží 
o minimalizování spotřeby soli v 
průběhu regenerace pryskyřice. 

Model Rozměr nádoby Rozměr A Rozměr 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 

 

 
 

 
 
 

 

PŮDORYS 

VSTUP 
 

POHLED Z BOKU POHLED ZPŘEDU 
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Kapitola 5 
 

 
 

1. KONTROLNÍ ČINNOSTI PŘED KONTAKTOVANÍM SERVISU 
 

POZOR 
 

 
 
 

Kontrolní činnosti vždy vykonávejte v souladu s níže uvedenými body: 

1. Zkontrolujte, zda je na displeji aktuální čas 

 jestliže se na displeji nenachází žádné informace, zkontrolujte elektrické 
napájení 

 jestliže hodiny blikají nebo není nastaven aktuální čas, znamená to, že 
byla několikahodinová výluka v dodávce elektrické energie. Zařízení 
změkčuje vodu, ale regenerace se může uskutečnit v jiné, než plánované 
době. 

2. Zkontrolujte, zda se obtokový ventil nachází v poloze Práce „Service". 

3. Zkontrolujte, zda potrubí přivádějící a odvádějící vodu je správně připojené 
do vstupního a výstupního otvoru. 

4. Zkontrolujte, zda je zdroj připojený do zásuvky s uzemněním a 
připojovací vodič je neporušený a řádně připevněný. 

5. Zkontrolujte, zda hadice odvádějící odpadní vody není zakřivená nebo 
zalomená, zda se v žádném místě nenachází výše než 2,4 m od země. 

6. Zkontrolujte, zda je v solankové nádrži sůl. 

7. Zkontrolujte, zda je potrubí sání solanky správně připojené. 

8. Zkontrolujte, zda plovák v jímce solankového ventilu je správně nastavený. 

9. Zkontrolujte, zda zadaná tvrdost vody odpovídá skutečné tvrdosti vody. Pro 
toto vykonejte test tvrdosti vody. 

Jestliže výše uvedené činnosti neumožnily rozeznání příčin poblému, 

obraťte se na servis dodavatele nebo výrobce. 

Tento návod k obsluze uchovávejte v blízkosti změkčovače. 
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2. ZÁRUČNÍ LIST 
 

 

 
 
 

Tento záruční list obsahuje následující zařízení: 
 

Název zařízení Typ Sériové číslo 

SoftAqua  Ser. No.:.................................................. 

 

Záruční podmínky: 

1. Dodavatel uděluje záruku na správné fungování dodaných zařízení, pod podmínkou 
jejich používání v souladu s jejich určením a dodržováním pokynů uvedených v této 
dokumentaci a návodu k obsluze. 

2. Jednotlivé elementy zařízení, jsou od data uvedení do provozu chráněné zárukou dle 
následujících podmínek: 

    

 láhev s  évoxetak ínlpán pryskyři ec - období 5 let 

itsáč ékcinahcem ,labo ,avalh ícídíř  - období 3 let 

 elektronická soustava - období 2 let 

3. Podmínkou uznání záruky je provedení hydraulické montáže a uvedení zařízení do 
provozu v souladu s pokyny obsaženými v této dokumentaci a návodu k obsluze. 

4. Povinností uživatele je provedení jedné záruční prohlídky v průběhu jednoho roku. 
Náklady prohlídky se skládají z pracovních nákladů a nákladů na vyslání pracovníka a 
jeho cesty. Dodavatel je povinný vykonat prohlídku za úplatu, po oznámení uživatele o 
blížícím se termínu. Oznámení o prohlídce musí být provedené písemně (faxem, e-
mailem anebo poštou) anebo telefonicky nejméně 7 dnů před uplynutím termínu 
prohlídky. 

5. Dodavatel je povinný odstranit všechny vady a poruchy v provozu zařízení, jichž se týká 
záruka v průběh 51u  pracovních dnů ode dne oznámení. Potvrzení o přijetí oznámení 
následuje s uvedením jména a příjmení osoby přijímající oznámení. 

6. Záruka se netýká: 

6.1. služby prohlídek, 

6.2. služby změny programu zařízení, 

6.3 provozních materiálů, které se opotřebovávají v průběhu normální exploatace, 
jakými jsou filtrační vložky, regenerační sůl, apod., 

6.4. Poškození vzniklých v důsledku: krádeže, požáru, činnosti vnějších anebo 
atmosférických činitelů, používání nevhodných provozních materiálů, montáže 
součástí a dodatečných částí a úprav bez souhlasu dodavatele, 

6.5. poškození, která vznikla nesprávnou exploatací, 

Autorizovaná firma: Uživatel: 

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

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

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

.................................................. 
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6.6. poškození, která vznikla v důsledku nesprávného přechovávání zařízení a 
nepostupování dle provozních materiálů, 

6.7 konsekvence vyplývající z vyloučení zařízení z provozu. 

7. Nabyvatel ztrácí oprávnění vyplývající ze záruky v případě: 

7.1. nedodržování pokynů obsažených v této dokumentaci a návodu k obsluze, 

7.2. provedení montáže a uvedení zařízení do provozu v rozporu s pokyny, 

7.3. nedodržení termínů periodických prohlídek, 

7.4. provedení oprav, adaptací a modifikací, jak nabyvatelem, tak i třetími osobami, 
v takovém rozsahu, který není v souladu se záručními podmínkami dodavatele. 

 
 

Datum uvedení do provozu: ....................................................... 
 
 

Datum .................................... Podpis a razítko........................................................... 
 
 

Potvrzení prohlídek: 

1. záruční prohlídka: datum:.......................  razítko a podpis:....................................... 
 
 

2. záruční prohlídka: datum:.......................  razítko a podpis:....................................... 
 
 

3. záruční prohlídka: datum:.......................  razítko a podpis:....................................... 
 
 

4. záruční prohlídka: datum:.......................  razítko a podpis:....................................... 
 
 

5. záruční prohlídka: datum:.......................  razítko a podpis:....................................... 
 
 

6. záruční prohlídka: datum:.......................  razítko a podpis:....................................... 
 
 

7. záruční prohlídka: datum:.......................  razítko a podpis:....................................... 
 
 

8. záruční prohlídka: datum:.......................  razítko a podpis:....................................... 
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Podmínky technického dozoru exploatace tlakových zařízení, které jsou ve vybavení 
iontovýměnných změkčovačů typové řady SOFTAQUA. 

                
              

                
 

              
  

  
 

 

Současně se prohlašuje, že tlaková zařízení předmětných iontovýměnných  změkčovačů 
splňují v plném rozsahu technické podmínky, vyžadované SMĚRNICEMI EVROPSKÉ RADY: 
97/23 EC a 89/336/EEC. 

Současně se potvrzuje, že ECOWATER SYS ET MS, člen WaterQualityAssociation a výrobce 
předmětných změkčovačů je certifikován systémem ISO 9001, také vlastní platnou 
hygienickou atestaci, která umožňuje použití pro pitnou vodu (vydané NSF a PZH - 
Hygienický atest HK/W/0733/01/2015). 

Jana
ALTAMORE s.r.o., náměstí Republiky 725/15, 614 00 Brno
www.zmekcovacevody.eu; info@zmekcovacevody.eu
mobil +420 722 207 099
pevná linka +420 517 070 016
IČ 02359472
DIČ CZ02359472

Jana


       Všechna práva vyhrazena výrobci a dodavateli těchto zařízení. Kopírování a využívání obsahu bez jejich souhlasu je trestné.


