INSTRUKCJA OBSŁUGI

Умягчители воды модель 700 и 900

Domowa stacja uzdatniania wody
Aquaphor Water Boss
Model 700 i 900
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Wprowadzenie
Filtr do wody Aquaphor Water Boss model 700 i 900 (dalej „zmiękczacz”) został wyprodukowany przez
firmę ‘HAGUE QUALITY WATER INTERNATIONAL” (Water Boss ), USA na zamówienie OOO AQUAPHOR
(Rosja, Sankt-Petersburg).
Zmiękczacz jest przeznaczony do usuwania z wody jonów wapnia i magnezu (powodujących twardość
wody), żelaza i manganu, filtrowania z osadów znajdujących się w miejskich i lokalnych sieciach wodociągowych
(studni artezyjskich, własnych ujęć i innych) przy zachowaniu obowiązujących norm.

Zmiękczacz posiada odpowiednie certyfikaty zgodne ze standardami Water Quality Association S-100, co
potwierdza Amerykańska Złota Pieczątka Stowarzyszenia Jakości Wody. Wszystkie elektroniczne komponenty są
włączone do wykazu UL albo CSA, a wszystkie komponenty, które mają styczność z wodą są włączone do
katalogu FDA (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków). Zmiękczacz jest zgodny z normami USA, spełnia
standardy higieniczne i sanitarne.
Materiały użyte do produkcji filtra są bezpieczne, nietoksyczne, nie wydzielają do wody niebezpiecznych dla
zdrowia i środowiska substancji. Zmiękczacz posiada rosyjski certyfikat GOST.
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PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI EKSPLOATACJI ZMIĘKCZACZA
MODEL
Max. twardość wody (mg/l):
Max. zawartość żelaza (Fe2+) i manganu (Mn2+) w wodzie (mg/l):
Maks. zawartość chloru (mg/l)
Min. рН
Rodzaj i objętość złoża

Wielkość powierzchni filtracyjnej [cm]
Zużycie soli na regenerację, kg (НE –tryb wysoka skuteczność)
Zużycie wody podczas regeneracji, l. (tryb HE)
Czas trwania regeneracji, min. ( tryb – HE)]
Zużycie soli na regenerację, kg (НС –tryb wysoka objętość)
Zużycie wody podczas regeneracji, l. (tryb HC)
Czas trwania regeneracji, min. ( tryb – HC)]
System regeneracji
Temperatura wody, min. – max. [°С]
Wydajność robocza [m3/h]
Maks. wydajność / spadek ciśnienia [atm]
Spadek ciśnienia przy przepływie 0.91 m3/h
Ciśnienie robocze, min. – max. [atm]
Min. wymagany przepływ wody [atm]
Rodzaj wyświetlacza
Częstotliwość regeneracji [dni]
Pojemność zbiornika soli [kg]
Wysokość [cm]
Podstawa [cm]
Zasilanie elektryczne
Przyłącze hydrauliczne (cal) gwint zew.
Waga brutto [kg]

700

900

1200
10
1
6
Monodyspersyjna żywica
Power Clean
19.8 l.
26,7 x 35,6
1,14
61
18
2.95
95
33
przeciwprądowy
4 - 49
1.5
2.3 m3/h / 0.96
0.22
1.4 / 8
1.14
Elektroniczny 4
-przyciskowy
Wg potrzeby/ w ustalonym
czasie
55
65.4
37.5 х 47.6
12 V/50Hz
¾"
39

1550
10
1
6
Monodyspersyjna żywica
Power Clean
28.3 l.
26.7 х 53.4
2,72
102
38
3.41
125
48
przeciwprądowy
4 – 49
1.8
3.6 m3/h / 1.03
0.28
1.4 / 8
1.14
Elektroniczny 4
-przyciskowy
Wg potrzeby / w ustalonym
czasie
73
78.1
37.5 х 47.6
12 V/50Hz
¾"
48

Wymagania dla wody poddawanej filtracji:
• Twardość – nie więcej niż 1200/1550 mg/l
• Mętność, nie więcej niż 1,5
• Zawartość żelaza (II) dwuwartościowego – nie więcej niż 10 mg/l
• Zawartość żelaza (III) trójwartościowego – nie więcej niż 0,5 mg/l
• Zawartość manganu – nie więcej niż 1 mg/l
• рН – od 6 do 9
• Temperatura –+4°С …+50°С
• Zawartość produktów ropopochodnych – nie więcej niż 1 mg/l.
Uwaga: Zmiękczacz Aquaphor Water Boss nie usuwa z wody żelaza, znajdującego się składzie związków
organicznych.

Uwaga 1: W przypadku kiedy woda nie odpowiada wymaganiom, lub gdy w wodzie występują gliniaste osady,
piasek, związki żelaza, które powodują zanieczyszczenie złoża jonowymiennego, wtedy przed zmiękczaczem
Aquaphor Water Boss należy zainstalować specjalne urządzenia (filtry). Zalecenia co do zakładania tych
dodatkowych urządzeń wydawane są przez serwisantów na podstawie analizy wody.

Uwaga 2: Zmiękczacz nie oczyszcza wody z siarkowodoru, zanieczyszczeń bakteriologicznych, produktów
ropopochodnych, substancji organicznych. W przypadku występowania w wodzie wyżej wymienionych substancji,
osadów albo innych podobnych zanieczyszczeń, należy skonsultować się z serwisem, albo sprzedawcą.
Szczególnie dotyczy to przypadków, kiedy pobieramy wodę z otwartych ujęć.
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SKŁAD ZESTAWU
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RYSUNEK 1
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Zmiękczacz WaterBoss 700
Urządzenie do kontrolowania poziomu solanki
Kolanko przelewu
Węże przyłączeniowe giętkie ¾" (w komplecie z uszczelkami)
Wąż drenażowy D=16 MM, L=2.5 м
Elektroniczny sterownik
Zasilacz 12V
Wysuwana pokrywa zbiornika z solą
Pokrywa mechanizmów roboczych

1szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
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PODŁĄCZANIE ZMIĘKCZACZA
Podłączenie zmiękczacza powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dotyczącymi robót
sanitarno-technicznych. Zaleca się instalację urządzenia przez serwis polecony przez sprzedawcę.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Rysunek 2
Zalecenia:
1. Zmiękczacz powinien być zainstalowany przed bojlerem (pogrzewaczem). Pozwoli to na uniknięcie
szybkiego pojawienia się kamienia kotłowego, gromadzącego się w następstwie podgrzewania twardej
wody i przyczyni się do efektywnej pracy bojlera.
2. Woda do podlewania trawnika, mycia auta itp. nie wymaga zmiękczania oraz filtrowania.
3. Zmiękczacz wyposażony został w tzw. „ zawór bypass”, co znacznie ułatwia jego obsługę. W razie
potrzeby, zapewnia on również zasilanie do odbiorcy wody niezmiękczonej, bądź „mixing” wody
przefiltrowanej z nieprzefiltrowaną w odpowiednim stosunku.
4. Zmiękczacz powinien być podłączony bezpośrednio na wejściu wody do budynku za hydroforem, (jeśli
występuje) i maksymalnie blisko umiejscowiony instalacji kanalizacyjnej.
5. Przy podłączaniu zmiękczacza należy wziąć pod uwagę możliwość łatwego odłączenia zmiękczacza od
instalacji wodnej i szybkiego demontażu.
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„TRYB SERWIS”
(filtr podłączony)

TRYB „BAY PASS”
(filtr odłączony)

Rysunek 3

Rysunek 4
Podłączenie do ujęcia wody
Unieść i zdjąć górną osłonę. Podłączyć dwa giętkie węże podłączeniowe, jeden zasilający zmiękczacz w
wodę i drugi odprowadzający zmiękczoną wodę. Należy się upewnić, czy pod nakrętki nasadowe zostały włożone
uszczelki. RĘCZNIE dokręcić, lecz nie za mocno. W przypadku podłączenia bez wykorzystywania giętkich węży,
należy użyć taśmy teflonowej.
Uwaga: Węże podłączeniowe nie powinny wytwarzać mechanicznych naprężeń na plastikowe elementy
zmiękczacza.
Sprawdzić połączenia wejściowe №1 (IN) oraz wyjścioweе №2 (OUT), żeby się upewnić, że woda płynie w
prawidłowym kierunku. Rury powinny być poprowadzone bez zagięć i zgnieceń.
Uwaga: Nie dopuszczać do zasilania wodą w przeciwnym kierunku niż – na wejściu woda twarda, na
wyjściu zmiękczona.
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Podłączenie węża drenażowego
Podłączyć wąż drenażowy (№3) ze średnicą wewnętrzną 16 mm. Następnie należy umieścić go w otworze
kanalizacyjnym w podłodze lub innym urządzeniu odpowiedzialnym za odprowadzanie wody do kanalizacji. Należy
pamiętać o niezatapianiu końcówki węża z wodzie ściekowej. Zleca się zachowanie odstępu ok. 5 cm między
końcówką wężyka a poziomem wód ściekowych (w celu uniknięcia zasysania tych wód z powrotem do
zmiękczacza).
Zalecenie: wąż drenażowy może być podniesiony na wysokość do 1,8 metra, w przypadku jeżeli ciśnienie wody w
zmiękczaczu nie spada poniżej 2.8 аtm.

Podłączenie wężyka przelewowego
Jeśli zbiornik z solanką jest napełniony zbyt dużą ilością wody, nadmiar wody jest zlewany za pomocą
wężyka przelewowego.
Wkręcić kolanko przelewu №4 (patrz rysunek 1) do tylnej strony obudowy. Podłączyć do kolanka wężyk o
średnicy wewnętrznej 12 mm (nie jest dołączony do zestawu) oraz wprowadzić go do miejsca gdzie będzie zlewany
nadmiar solanki. Należy zachować odstęp min. 5 cm między końcówką wężyka przelewowego a poziomem wód
ściekowych (w celu uniknięcia zasysania tych wód z powrotem do zmiękczacza).
Koniec wężyka przelewowego powinien znajdować się co najmniej 10 cm niżej niż kolanko przelewu w
obudowie filtra.

Podłączenie zasilania

Podłączyć zasilacz do gniazdka sieciowego ~230V 50Hz

Rysunek 6

PROGRAMOWANIE ZMIĘKCZACZA DO PRACY
W celu osiągnięcia efektywnego działania zmiękczacza, na panelu sterującym koniecznie należy
zaprogramować urządzenie zgodnie z Państwa potrzebami, uwzględniając skład zmiękczanej wody.
Do wprowadzenia ustawień (zaprogramowania) zmiękczacza konieczna jest analiza wody, wskazująca jej
twardość, zawartość żelaza, manganu i innych domieszek. Analizę wody mogą Państwo zrobić w powiatowej lub
wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub innych jednostkach zajmujących się analizą wody.
Zmiękczacz może działać w dwóch trybach. Regeneracja może być przeprowadzana na żądanie (Demand mode)
lub w dogodnym dla Państwa czasie przy minimalnym zużyciu wody (Delay mode).
USTAWIENIE STEROWNIKA I WYBÓR SPOSOBU REGENERACJI
Wewnętrzne ustawienia sterownika
1. Ustawienie trybów eksploatacji: НС - wysoka pojemność, НЕ- wysoka wydajność
2. Wybór sposobu regeneracji: regeneracja na żądanie filtra (Demand mode), regeneracja odłożona w czasie
(Delay mode), uruchamia proces regeneracji po upływie zadanego czasu.
3. Zaprogramowana regeneracja po upływie 72-96 godzin
Uwagi: System sam się regeneruje w ustawionym czasie (str. 10) w przedziale 72-96 godzin.
4. Wyświetlenie ilości pozostałej wody na wyświetlaczu, w galonach lub litrach.
5. Ustawienie aktualnego czasu i czasu regeneracji.

Rysunek 7
TRYBY USTAWIEŃ SERWISOWYCH
Wejście w tryb ustawień serwisowych. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać równocześnie przez 3
sekundy przyciski "Р" i "С" (na wyświetlaczu wyświetlą się cyfry „07” albo „09”), naciśnięcie wywołuje krótki sygnał
dźwiękowy.
1. Wybór wariantu eksploatacji.
1.1. НС (High capacity) - wysoka objętość. Zapewnia przepływ większej ilości wody między regeneracjami oraz
pełne wykorzystanie zdolności jonowymiennej złoża do rozpoczęcia regeneracji. Oznacza to, że
urządzenie będzie regenerowało się rzadziej, ale też będzie większe zużycie soli i wody.
1.2. НЕ (High efficiency) – wysoka skuteczność i ekonomiczność. Częstsza regeneracja przy mniejszym
zużyciu soli i wody. Oznacza oszczędność soli w dłuższym okresie pracy zmiękczacza.
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5.1. Wariant 1. Wyświetla aktualny czas w trybie 12 - godzinnym, zaokrąglając czas do najbliższej godziny.
Przy czym napisy oznaczają: AM – przed południem, РМ – po południu.
Wariant 2. Wyświetla aktualny czas w trybie 24- godzinnym, zaokrąglając do najbliższej godziny.
Wprowadzić aktualny czas przyciskiem "С". Potwierdzamy ustawienie naciskając przycisk "Р".
5.2. Ustawianie czasu regeneracji.
Podać oczekiwany czas regeneracji analogicznie do p. 5.1.
Ustawianie aktualnego czasu dokonuje się za pomocą przycisku "С". Potwierdzenie ustawienia
naciśnięciem przycisku "Р". Sterownik przejdzie w tryb pracy.
Uwaga! Jeżeli w ciągu 3 minut nie został naciśnięty żaden przycisk, sterownik automatycznie przedzie do trybu
pracy (działania)..
WPROWADZANIE PARAMETRÓW TWARDOŚCI WODY
Dokładne ustawienie zapewnia lepszą efektywność pracy zmiękczacza. W celu dokładnego ustawienia
będzie potrzebny: współczynnik twardości wody (w mg/l) oraz zawartość znajdujących się w niej jonów żelaza i
manganu (mg/l). Wartość рН filtrowanej wody powinna mieścić się w granicach od 6 do 9.
W Polsce pomiar stopnia twardości wody jest wyliczany m.in. w „mg/l” i „mva/l”. Sterownik zmiękczacza jest
ustawiony na jednostki pomiaru w „gr/gal” i „mg/l” x 10 twardość węglanowa.

Wariant Europejski. W jednostkach „mg/l x 10” twardości węglanowej
Jeśli w zasilanej wodzie oprócz twardości znajduje się żelazo dwuwartościowe (Fe (II) ) i mangan, należy
skorzystać z podanej niżej formuły i przekonwertować zawartość żelaza i manganu we "współczynnik twardości":
Przy stężeniu żelaza dwuwartościowego i manganu od 1-10 mg/l, należy pomnożyć przez 70 nasz stopień
zawartości żelaza i manganu, żeby otrzymać wartość "współczynnika twardości" potrzebną do wpisania do
sterownika.
Przykład wyliczenia w jednostkach mg/l :
Twardość ogólna mg/l

= 350 mg/l

Żelazo 2 mg/l + Mangan 1 mg/l = 3 х 70

= 210 mg/l

Razem

= 560 mg/l

“Współczynnik twardości” równa się 560 mg/l albo

56 mg/l x 10

Kiedy mamy już wyliczony „współczynnik twardości” (w naszym przykładzie jest to „56”) należy wprowadzić go do
sterownika poprzez naciśnięcie na 3 sek. przycisku „P” („SET”), a następnie naciskając na przycisk „C” („CHANGE”)
wprowadzamy naszą wartość. Przy każdym naciśnięciu stopień twardości będzie się wyświetlał na wyświetlaczu.
Każde naciśnięcie zwiększa naszą wartość o 10 mg/l, po 1200/1540 mg/l wskaźnik wróci się na początek. Po
wybraniu obliczonej wcześniej wartości, potwierdzamy przyciskając przez 3 sek. przycisk "Р" ("SET") zatwierdzenie
(długi sygnał dźwiękowy). Jeśli w ciągu 3 minut nie był naciśnięty żaden przycisk, sterownik automatycznie wróci
do trybu pracy (bez sygnału dźwiękowowego). W celu sprawdzenia wprowadzonego parametru współczynnika
twardości bądź jego zmiany należy nacisnąć i przytrzymać na 3 sek. przycisk "Р".
Po wprowadzeniu w/w parametru na wyświetlaczu pojawi się ilość litrów pozostałych do następnej
automatycznej regeneracji.
Uwaga: Podawana jest liczba litrów w setkach np. 12 = 100 litrów. (Przy obsłudze średniej rodziny składającej się z
4 osób, zmiękczacz wymaga regeneracji średnio co 2-3 dni).
Program PowerClean (
)
Po naciśnięciu na przycisk "PowerClean" pojawi się następująca informacja (patrz rys. 7) .Należy korzystać z
tej funkcji wtedy, gdy w woda zawiera zanieczyszczenia mechaniczne i podwyższoną ilość żelaza (>7 mg/l.) Przy
włączonym programie "PowerClean" regeneracja będzie się odbywać 1 raz na 2 dni ( zużycie soli wynosi wtedy
1,15 kg na jedną regenerację).
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POZOSTAŁE USTAWIENIA ZMIĘKCZACZA
Regulacja zaworu mieszającego
Zawór mieszający znajduje się pod pokrywą między wejściowym oraz wyjściowym króćcem zmiękczacza.
Można go regulować za pomocą płaskiego śrubokręta, który należy włożyć w specjalnie zaprojektowany do tego
celu otwór oraz przekręcić zgodnie z kierunkiem ruchu zegara. Pełny zakres przesunięcia przy przekręcaniu zaworu
mieszającego z trybu całkowicie zamkniętego w całkowicie otwarty wynosi 1/4 obrotu.
Jeżeli woda zasilająca zmiękczacz posiada bardzo dużą twardość, zawór mieszający można delikatnie
odkręcić, lecz nie za dużo. Jeśli poziom twardości wody zasilanej jest stosunkowo niski, zawór mieszający można
bardziej odkręcić. Dokładną regulację zaworu mieszającego ustawia się metodą "prób i błędów". W praktyce zawór
mieszający powinien być zamknięty. Z racji, że zawór mieszający znajduje się w łatwo dostępnym miejscu oraz
łatwo się go reguluje, użytkownik z czasem może zwiększyć lub zmniejszyć intensywność mieszania według swego
uznania.
Uwaga: Nie zaleca się korzystania z zaworu mieszającego przy podwyższonej zawartości
dwuwartościowego żelaza lub przy dużej zawartości osadu i twardości, gdyż zawór mieszający powoduje mieszanie
się twardej wody z miękką. Żelazo dwuwartościowe lub osad, znajdujący się w twardej wodzie, również będą się
mieszać i ponownie dostaną się do sieci ze zmiękczoną wodą.
Zakończenie ustawień oraz włączenie zmiękczacza
Po pomyślnym ukończeniu instalacji należy zasypać sól (chlorek sodu - NaCI) do zbiornika z roztworem
soli. Sól jest wykorzystywana w zmiękczaczu wody do odbudowy właściwości filtrujących złoża (żywicy) regeneracjiżywicy, usuwania wody jonów wapnia i magnezu (pierwiastków, które nadają wodzie twardość).
Nie wolno dopuszczać, żeby w zbiorniku z roztworem soli skończyła się sól. Zaleca się stosowanie
soli tabletkowanej lub granulowanej. Korzystanie z soli kamiennej, jodowanej oraz soli drobnoziarnistej nie jest
rekomendowane.
Uwaga: Przed zasypaniem soli do zbiornika z roztworem soli (solanką), należy sprawdzić czy w środku nie
zostały części dołączone do kompletu lub jakieś opakowania.
Uwaga! Przy zawartości w wodzie żelaza lub manganu w stężeniach przewyższających NDN (najwyższe
dopuszczalne stężenie) nie jest dozwolone wykorzystywanie do regeneracji chlorku potasu (KCI)
ZASYPANIE ZBIORNIKA SOLĄ
Zdjąć górną pokrywkę i nalać do zbiornika 7.5 l wody (patrz rysunek 8).
Uwaga: wodę należy zalać wyłącznie po pierwszej instalacji i zaprogramowaniu zmiękczacza, po czym wsypać do
zbiornika do 50 kg soli (zaleca się nie więcej niż 25 kg).
Należy odczekać 10 – 15 minut do czasu rozpuszczenie się soli i utworzenia się odpowiedniego roztworu,
po czym można przystąpić do uruchomienia zmiękczacza.
Po przeprowadzeniu podanych czynności nacisnąć
przycisk "R" - regeneracja na żądanie. Przytrzymać przycisk na
ok. 10 sekund, w celu rozpoczęcia procesu zwykłej regeneracji.
Z urządzenia jest usuwane powietrze oraz przeprowadza się
przygotowanie urządzenia w tryb roboczy.
Pod koniec standartowego trybu regeneracji, który trwa
26-40 minut (zależy od wewnętrznych ustawień na sterowniku
zmiękczacza), system będzie się znajdował w trybie roboczym
oraz przejdzie całkowicie w tryb automatyczny.
Woda
7,5 litra

Rysunek 8
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EKSPLOATACJA ZMIĘKCZACZA
Chcąc, aby urządzenie działało zgodnie z parametrami technicznymi, należy zastosować się do wszystkich
uwag i zaleceń, dotyczącch eksploatacji oraz obsługi technicznej.
Zmiękczacz jest jednym z najbardziej efektywnych systemów do zmiękczania wody, które są w tej chwili w
sprzedaży. Po zaprogramowaniu sterownika zmiękczacza, przeprowadza on zmiękczanie wody, jak również
sorpcyjnie usuwa żelazo, mangan oraz całkowicie automatycznie filtruje osad. Maksymalna twardość wody podanej
do zmiękczania – 67 (°dH) (model 700) i 87 (°dH) (model 900), co przekracza rzeczywiste parametry wody w
większości ujęć wody na terenie Polski.
Zmiękczacz automatycznie zmniejsza stężenie dwuwartościowego żelaza (Fe (II) ) w wodzie zasilanej z 10
mg/l do 0.3 mg/l oraz niżej.
Filtrowanie drobin do 20 mikronów jest przeprowadzane automatycznie. Podczas regeneracji zmiękczacza,
filtr usuwający osad każdorazowo automatycznie przepłukuje się zmiękczoną wodą.
W czasie procesu regeneracji dokonuje się automatyczne czyszczenie wszystkich części
składowych zmiękczacza. Do prawidłowej pracy zmiękczacza potrzebna jest jedynie sól. W zmiękczaczu nie
ma wkładów, które należałoby wymieniać.
Uwaga: Zmiękczacze wody nie wybawią nas od wszystkich problemów związanych z jakością wody.
Do dodatkowego filtrowania wody, która będzie używana do picia oraz przygotowywania posiłków, zaleca
się zainstalowanie zaraz po urządzeniu Aquaphor Water Boss domowego filtra do wody produkcji
"Aquaphor".
FUNKCJE STEROWNIKA W RÓŻNYCH TRYBACH:

2. Co zrobić, gdy pojawi się kod..
"Е1" Nie jest znaleziony magnes trybu «Serwis»: Należy odłączyć zasilacz od sieci elektrycznej oraz podłączyć
ponownie. Sterownik zacznie powtórne wyszukiwanie trybu «Serwis».
”E2” Silniczek przestał się obracać: Należy sprawdzić, czy jest podłączony silniczek, zrobić pomiar w sieci
elektrycznej. Jeśli napięcie jest w granicach normy oraz silniczek jest prawidłowo podłączony, silniczek lub
wtyczka są uszkodzone.
”E3” Błąd, przesunięcie trybu «Serwis»: Na początku regeneracji dysk znajdował się nie w pozycji «Serwis».
Sterownik będzie automatycznie próbował powtórnie, ustawić się na tej pozycji. Ustawiając się w pozycji
«Serwis» wejdzie w tryb regeneracji.
”E4” Regeneracja się nie zaczyna, magnes programatora jest w trybie «Serwis»: Koło zębate na silniczku nie
zazębiło się z kołem zębatym napędu. Mechanizm zębaty jest uszkodzony lub nie w pełni złożony. Zablokował
się mechanizm zaworowy. Usunąć usterkę, ponownie włączyć wyświetlacz.
”E5” Błąd pamięci: Włączyć ponownie sterownik (odłączyć zasilacz od sieci elektrycznej i włączyć z powrotem).
3. Regeneracja
Podczas procesu regeneracji są podawane kolejne numery etapu regeneracji. Migający na wyświetlaczu numer
oznacza:
{01} Przepłukiwanie wsteczne
{02} Regeneracja przy użyciu soli oraz powolne przepłukiwanie
{03} Powtórne przepłukiwanie wsteczne
{04} Napełnienie zbiornika z roztworem soli, wodą
{НО} Powrót do trybu pracy
Po regeneracji wyświetlacz wróci do trybu roboczego i będzie pokazywał ilość litrów, pozostałych do następnej
automatycznej regeneracji.
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Uwaga: Jeśli w urządzeniu skończyła się sól, nie będzie możliwości uzyskania zmiękczonej wody.
Wtedy należy zdjąć pokrywkę ze zbiornika i wsypać sól. Odczekać 2 godziny, po czym nacisnąć przycisk
"R" ("REGENERACJA NA ŻĄDANIE") i przytrzymując ją w pozycji naciśniętej trzymać ponad 5 sekund.
Uwaga: W przypadku braku prądu w sieci elektrycznej zmiękczacz zapamiętuje w pamięci
zaprogramowane parametry do 4 dni. Jeżeli brak zasilania potrwa dłużej należy sprawdzić ustawienia sterownika i
w razie potrzeby zaprogramować go, po czym nacisnąć przycisk „R” - REGENERACJA NA ŻĄDANIE.
Uwaga: Dłuższa eksploatacja zmiękczacza może doprowadzić do mnożenia się mikroorganizmów w
żywicy jonowymiennej (w złożu) i sieci wodociągowej, zwłaszcza w przypadku, gdy przed zmiękczaczem jest
zainstalowany zbiornik kumulacyjny na wodę. Dezynfekcja zmiękczacza może być przeprowadzona za pomocą
5%-go roztworu podchlorynu sody, który wykazuje silne właściwości utleniające i jest składnikiem domowych
wybielaczy. W celu przeprowadzenia odkażania zmiękczacza, należy wlać do zbiornika z solą roztwór 25 ml
roztworu podchlorynu sodu (żeby zapewnić dopływ roztworu odkażającego do zmiękczacza, w zbiorniku solanki
powinna być woda). Włączyć regenerację ręcznie, w tym celu nacisnąć przycisk regeneracji na żądanie i
przytrzymać przez 5 sekund.
ZASADY PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU
Zmiękczacz jest zapakowany w foliowe opakowane i znajduje się w zamkniętym kartonie. Powinien być
przechowywany w zamkniętym pomieszczeniu z normalną wentylacją, przy wilgotności nie większej niż niż 80%, w
temperaturze +4°С … +50°С.
Transport oraz przechowanie zmiękczacza koniecznie w pozycji pionowej. Zabrania się rzucania, narażania
na uderzenia i inne działania mechaniczne na zmiękczacz.
Podczas transportu zmiękczacz powinien być dobrze zabezpieczony przed przesunięciem. Może być
transportowany dowolnym środkiem transportu zamkniętego.
.
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
W czasie eksploatacji należy zachować ogólne środki bezpieczeństwa przy korzystaniu z narzędzi elektrycznych.
ZABRONIONE JEST przeprowadzanie naprawy zmiękczacza przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy.
Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy napięcie w sieci jest zgodne z napięciem na wymaga zmiękczacz.
ZABRONIONE JEST stosowanie własnoręcznie wykonanych przejściówek i przedłużaczy.
Chronić przewód elektryczny przed uszkodzeniami.

13

GWARANCJA
Gwarancja jakości
Aquaphor Poland Sp. z o.o. gwarantuje zgodność zmiękczacza z wymogami przedstawionymi w niniejszej
instrukcji, przez cały okres gwarancyjny. Gwarancja jakości zmiękczacza obejmuje zmiękczacz oraz wszystkie jego
części składowe (części dołączone do opakowania).
Okres gwarancyjny
Okres gwarancyjny zmiękczacza wynosi 2 lata licząc od dnia zakupu. Data jest podana na karcie
gwarancyjnej. Okres gwarancyjny na części dołączone do opakowania równa się okresowi gwarancyjnemu na
zmiękczacz i zaczyna upływać razem z okresem gwarancyjnym.
Okres gwarancyjny przedłuża się na czas, w ciągu którego zmiękczacz nie mógł być używany z powodu
znalezionych w nim usterek. Warunkiem jest powiadomienie o tym fakcie firmy Aquaphor Poland Sp. z o.o. w ciągu
dziesięciu dni od momentu ich pojawiania się.

Warunki udzielenia gwarancji
Gwarancja jakości jest udzielana przy spełnieniu następujących warunków:
a) usunięcie zauważonych przez użytkownika (w ciągu okresu gwarancyjnego) wad zmiękczacza oraz jego
części składowych zostało wykonane wyłącznie przez firmę, upoważnioną przez Aquaphor Poland Sp. z o.o. do
technicznej obsługi zmiękczacza oraz jego części składowych;
b) zachowanie przez użytkownika reguł użytkowania zmiękczacza oraz jego przechowywania, podanych w
niniejszej instrukcji;
c) zgodność parametrów wody zasilanej (woda, która jest doprowadzana na wejście) do wymogów
technicznych, przewidzianych niniejszą instrukcją;
d) zgodność napięcia zasilania elektrycznego, która jest podawana na zmiękczacz, do wymogów
przewidzianych niniejszą instrukcją.
Aquaphor Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za usterki zmiękczacza oraz za usterki jego
części składowych, jeśli te usterki pojawiły się po przekazaniu zmiękczacza użytkownikowi w wyniku:
a) nieprzestrzegania przez użytkownika instrukcji korzystania ze zmiękczacza lub jego niewłaściwego
przechowywania bądź transportu, podłączenia pod niewłaściwe napięcie, lub
b) poprzez działania osób nieupoważnionych przez Aquaphor Poland Sp. z o.o.. do przyjmowania
reklamacji od użytkowników oraz na wykonywanie napraw czy obsługi technicznej zmiękczacza, lub jego części
składowych lub
c) pozostałych działań osób trzecich, lub
d) siły wyższej.
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KARTA GWARANCYJNA
Zmiękczacza wody Aquaphor Water Boss

Seryjny №

Aquaphor Poland Sp. z o.o.

pieczątka.

Okres gwarancyjny – 2 lata od daty zakupu
Data sprzedaży
Adnotacja sprzedawcy
Podpis sprzedawcy

FIRMY, KTÓRE WYKONUJĄ INSTALACJĘ, OBSŁUGĘ SERWISOWĄ ORAZ GWARANCYJNĄ
zmiękczacza Aquaphor Water Boss

Producent
“HAGUE QUALITI WATER INTERNATIONAL”
(WaterBoss 4343 S. Hamilton Road, Groveport, Ohio 43125), USA

Na zamówienie
Aquaphor Poland Sp. z o.o.
Ul. Marszałkowska 80
00-517 Warszawa
Tel. +48 22 870 24 32
Fax. +48 22 616 25 83
e-mail: aquaphor@aquaphor.pl

