
 

 
 

 

 

 

 
 

 

MODELY 700, 900 A 950 
Uživatelská a instalační příručka 

VERZE 7.2 



 

 

 

 
 

Omezená záruka 10 let 
Na koho se záruka vztahuje 

Tato záruka je určena původnímu majiteli v jeho původním 
bydlišti a není přenosná na jiná místa nebo na následující 
vlastníky systému. 

K ZAŘAZENÍ PŘÍSTROJE DO ZÁRUKY, MUSÍ BÝT 
VYPLNĚNA ZÁRUČNÍ REGISTRAČNÍ KARTA A ZASLÁNA 
ZPĚT SPOLEČNOSTI WaterBoss® PŮVODNÍM MAJITELEM 
DO 30 DNŮ OD MONTÁŽE.  

Pokrytí 

Toto omezená záruka se vztahuje na systém WaterBoss® 

dodaný původnímu majiteli do jeho původního bydliště, pokud je 
systém zakoupen pro osobní, rodinné nebo domácí použití. Je 
určena na pokrytí výrobních závad nebo vad materiálu, případ 
obojího.  

Obsah záruky a délka omezené záruční doby 

WaterBoss® 

 

zaručuje, že po převzetí jakýchkoliv mechanických 
nebo elektronických dílů od původního majite, u kterých byla 
zjištěna vada materiálu nebo výrobní vada, WaterBoss® opraví 
nebo vymění vadný díl, a to po dobu 3 let od data původní 
montáž. Záruka se nevztahuje na filtrační média. 

WaterBoss® dále zaručuje, že na základě dokladu o koupi 
obdrženého od původního majitele k jakékoliv WaterBoss® 

nádrži na médium/tělu hlavy, skříně na solanku, u kterých byla 
zjištěna vada materiálu nebo výrobní vada, WaterBoss®

 

opraví 
nebo vymění vadnou položku po dobu 10 let od data první 
montáže. 

Všechny uvedené díly musí být vráceny spolu s výrobním 
číslem a datem původní montáže společnosti WaterBoss®

 

v 
předplacené zásilce a náhradní díly budou vráceny společností 
WaterBoss® původnímu majiteli předplacenou zásilkou. 

Další výjimky a omezení záruky 

Tato záruka se nevztahuje na škody vzniklé na části nebo 
částech systému z příčin, jako jsou požáry, nehody, zamrznutí 
nebo nerozumném používání, zneužití nebo nedbalostí ze 
strany vlastníka. 
Tato záruka se nevztahuje na škody vzniklé na části nebo 
částech systému v důsledku nesprávné instalace. Všechny 
vodovodní a elektrické přípojky musí být v souladu s místními 
předpisy a s pokyny k instalaci dodanými se systémem. 
Záruka se nevztahuje na škody způsobené v souvislosti s 
neodpovídající nebo vadnou instalací, neodpovídající nebo 
vadnou dodávku vody, respektive neodpovídajícím tlakem 
vody, neodpovídající nebo vadnou domovní elektroinstalací, 
nesprávným napětím, neodpovídajícími elektroservisními 
službami nebo stavem elektrické přípojky nebo s porušením 
platných stavebních, instalatérských nebo elektrických 
předpisů, zákonů, vyhlášek či nařízení.

 
 
 

TATO ZÁRUKA NEPOKRÝVÁ VEDLEJŠÍ, NÁSLEDNÉ 
NEBO DRUHOTNÉ ŠKODY. 

VEŠKERÉ ZÁRUKY NA PRODUKT POPSANÉ V TÉTO 
ZÁRUCE ZTRÁCEJÍ PLATNOST PO VYPRŠENÍ ZÁRUČNÍ 
LHŮTY. 

Žádný obchodník, agent, zástupce ani jiná osoba nejsou 
oprávnění prodlužovat nebo rozšiřovat tuto omezenou záruku. 

Některé státy nedovolují omezení délky předkládané záruky 
nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod, 
takže výše uvedená omezení a výjimky se na vás nemusí 
vztahovat. Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná 
práva a můžete mít rovněž i další práva, která se liší stát od 
státu. 

Postup při reklamaci 

Jakékoliv vady, na něž se vztahuje tato záruka, by měly být 
neprodleně oznámení na adresu: 

Upravená voda.CZ, s.r.o.  Aqua-or s.r.o. 

Na Máchovně 1270 V Závětří 1478/6 

266 01 Beroun 170 00 Praha 7 
 

NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY, KROMĚ TĚCH, 
KTERÉ JSOU POPSÁNY V TÉTO ZÁRUČNÍ LISTINĚ. 
 
Tato záruka se nevztahuje na servisní práce a náklady spojené s 
demontáží a výměnu vadného dílu nebo dílů. WaterBoss® 
neodpovídá ani nebude platit za přivolání servisu, ani za práce a 
náklady vzniklé nebo vynaložené v souvislosti s touto zárukou. 

V případě, že voda přiváděná ke zpracování v tomto produktu 
obsahuje písek, bakteriální železo, řasy, síru, třísloviny, 
organické látky, nebo jiné neobvyklé látky, potom, jestliže systém 
podle systémové specifikace není prezentován jako schopný 
zvládnout tyto látky, je nutné použít další speciální úpravu 
přívodní vody aby byly tyto látky odstraněny před vstupem do 
tohoto produktu. V opačném případě se WaterBoss® necítí 
vázán žádnými závazky v rámci této záruky. 

Při popisu vad, prosím uveďte jméno původního vlastníka, 
telefonní číslo, adresu původního majitele, sériově číslo, číslo 
modelu produktu a datum nákupu (tyto informace by měly být 
uvedeny ve všeobecných informacích na začátku tohoto 
manuálu).  WaterBoss®

 

si vyhrazuje právo nahradit vadné díly 
přesnými duplikáty nebo jejich ekvivalenty.  

Volejte help line + 420 311 611 354, odpovíme Vám od 8:00 
do 14:00 hod
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Všeobecné informace 

Blahopřejeme! Vybrali jste si prvotřídní přístroj pro úpravu vody WaterBoss®! Brzy si budete 
moci Vy i Vaše rodina vychutnat čistou a svěží vodu! Tato příručka vám pomůže získat 
maximální užitek z vašeho spotřebiče. Mějte ji vždy po ruce jako referenční příručku a servisní 
protokol. Pokud máte problémy s provozem svého spotřebiče, přečtěte si oddíl Řešení 
obvyklých problémů na konci této příručky nebo kontaktujte informační linku:  
+ 420 311 611 354 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Nápověda je také k dispozici na 
webových stránkách:  www.watermax.cz  

Help Line zodpoví Vaše otázky, týkající se konkrétních problémů s vodou, Instalaci zařízení a 
jeho provozem. Při volání na Help Line si prosím připravte tuto příručku a sériové číslo Vašeho 
přístroje. 

Upravená voda.CZ, s.r.o.  Aqua-or s.r.o. 

Na Máchovně 1270 V Závětří 1478/6 

266 01 Beroun 170 00 Praha 7 

 

Upozornění: Tento přístroj se smí používat pouze na úpravu pitné vody. 

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny ve specifikaci a v produktu bez předchozího 
upozornění. 

Tento návod je určen pro instalaci, provoz a údržbu následujících modelů přístrojů na úpravu vody: 

 WaterBoss

® 

700 

 WaterBoss

® 

900 

 WaterBoss

® 

950 

 
 
Pro uživatelské záznamy 
 

Datum montáže: __________________________________________________ 

Číslo modelu: ________________________________________________________ 

Sériové číslo1: ________________________________________________________ 

Tvrdost: ______________Železo: _____________pH:______________ 

Tlak vody: ________________________________________________________ 

Teplota vody: ________________________________________________________ 

Datum vrácení záruční karty2: ___________________________________________ 

 

1 Sériové číslo je umístěno pod krytem hlavy. 
2 Řádně vyplněnou Záruční kartu nám zašlete zpět poštou k ujištění, že žádost je evidovaná továrnou a záruka se stává platnou.  

http://www.watermax.cz/
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Jak dosáhnout maximální účinnosti přístroje 

 

Pro dosažení maximáoního výkonu a užitku z tohoto přístroje 
si přčtěte tento návod a seznamte se s přístrojem. 

1. Soli by mělo být vždy nejméně 1/3 plného objemu. 
Doplňte sůl vždy, jakmile její úroveň klesne pod 
úroveň vody v solné nádrži. Čistič pryskyřice je 
možné použít jednou za měsíc. Doporučuje se 
používat rgenerační tabletovou sůl. Nepoužívejte 
kamennou sůl. 

Upozornění:  Nemíchejte různé druhy soli. 

2. Můžete kdykoliv použít náhražku soli (jako 
například chlorid draselný) namísto soli používané v 
přístroj na úpravu vody. Pokud je místo soli použít 
chlorid draselný, zvyšte nastavení tvrdosti o 12% 
(vynásobte 1,12). Viz nastavení ovladače. 
 Upozornění:  Nepoužívejte chlorid draselný, pokud 
vaše voda obsahuje železo anebo mangan. 

3. Pokud byla vaše elektrická síť z nějakého důvodu 
vypnuta, zkontrolujte, má-li ovladač nastaven 
správný čas a v případě potřeby nastavení opravte. 
(Viz Pokročilá uživatelská nastavení). 

4. Naprogramujte svůj přístroj, aby regenerace 
probíhala v době, kdy není odebírána voda. Pokud 
máte více přístrojů, umožněte, aby regenerovaly s 
dvouhodinovým časovým odstupem. 

5. Pokud voda obsahuje kal, písek nebo větší částečky 
nečistot, může tento problém odstranit použití 
odpovídajícího filtru WaterBoss®. 

6. Přístroj je možné dezinfikovat 5, 25% roztokem 
chlórnanu sodného. K provedení dezinfikace přstroje 
přidejte do solného roztoku v solné nádrži 10 ml 
chlórnanu sodného (SAVO).  

 V solné nádrži musí být voda. Spusťte  
 manuální regeneraci.

 

7. Chraňte přístroj a odpadní potrubí před zamrznutím. 
8. Obtokový ventil (umístěný na hlavním řídícím ventilu) 

vám umožňuje obejít přístroj, pokud jsou prováděny 
nějaké práce na přístroji, studnovém čerpadle nebo 
isnstalaci. Viz Obtokový ventil (baypass). Režim 
obtoku použijte také při zalévání květin a trávníku 
neupravenou vodou. 

9. Předtím, než začnete přístroj opět používat poté, co 
byly prováděné práce skončeny, otevřte nejbližší 
kohoutek se studenou vodou apočkejte, dokud 
nezačne téct čistá voda. 

10. Dodržujte veškeré požadavky, týkající se obsluhy, 
údržby a umístění přístroje. 

11. Zkontrolujte a vyčistěte solnou nádrž, 
odvzdušňovací/sací trubici a jejich sestavení jednou 
za rok, nebo pokud se v solné nádrži objeví 
usazeniny. 

12. Do každého odželezňovacího filtru musí být pravidelně 
přidáván manganistan draselný. 

13. Model 950 obsahuje oxidační média a média s aktivním 
uhlím. Ty mají omezenou životnost a musí být po čase 
vyměněny, pokud mají být dosaženy deklarované 
funkční schopnosti přístroje. 

14. Tento produkt je certifikovaný pro reduci barya a radia 
226/228 podle NSF/ANSI Standard 44. Všechny 
obtokové stystémy musí být v poloze Provoz (Service), 
aby byla zajištěna maximální redukce barya a radia 
226/228. 
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Kontrola před instalací 
 

Před instalací věnujte pozornost tomuto kontrolnímu seznamu. 

❒ Kvalita vody—Pokud vstupní voda obsahuj písek, síru, bakterie, železité bakterie, třísloviny, řasy, kyselinu 
nebo jiné neobvyklé látky, uvažte před-úpravu vody tak, aby se odstranily tyto nečistoty ještě před tím, než 
bude voda přivedena do přístorje, pokud není ve specifikacích uvedeno, že je přístroj schopný tyto 
nečistoty odstranit. 

Odpovídající vodní filtr WaterBoss může tyto nedostatky odstranit. 
Model 900-IF (odželezňovací filtr)–redukuje železo, mangan, sirovodík a železité bakterie.  
Model 900-NF (neutralizační filter)–upravuje nízké pH vody na nekorozivní úroveň. 

❒ Železo—Častý pproblém, který se vyskytuje v mnoha vodních zdrojích je železo. Je důležité vědět jaký 
druh a kolik železa se ve vodním zdroji vyskytuje.  

 
 

Druh železa Popis 

Dvojmocné železo* 
(někdy nazývané vodní 
nebo rozpuštěné železo ) 

 
Jediný druh železa, který může být upraven změkčovačem vody. 

Trojmocné železo 
Je nerozpustné a jeho částečky mohou případně způsobit zanesení pryskyřičné 
vrstvy. Musí být odfiltrováno před přivedením vody do změkčovače. 

Organické nebo bakteriální 
železo 

Součástí jiných organických sloučenin ve vodě.  K odstranění tohoto 
typu železa je nutná dodatečná úprava vody. 

Koloidní železo Nerozpuštěné, přesto zůstává v suspenzi. Změkčovač tento druh železa nedokáže 
odstranit. 

 

 

 

* Pokud zdroj vody obsahuje dvojmocné železo, měl by být použit komerčně dostupný čistič pryskyřičné vrstvy každých šest 
měsíců. Také byste měli zvýšit nastavení tvrdosti na 86 mg/L pro každý 1 mg/ dvojmocného železa. 

❒ Parametry vody—Modely 700, 900 a 950 vyžadují pro správnou funkčnost pH 7 vyšší. Také je nezbytný test 
na zjištění obsahu železa. Filtr 900-NF, který neutralizuje kyselost, vyrovnává úroveň pH od hodnoty 6.3 výše. 

❒ Tvrdost vody—Překontrolování tvrdosti vody za pomocí testovacích proužku umožňuje ověřit, že je váš 
přístroj vhodný pro dané použití. 
Model 950 pro vodu z obecního řádu bez obsahu železa. Model 950 upraví vodu až do tvrdosti 6 mmol/l. 
Model 700 upraví vodu až do tvrdosti 12 mmol/l. 
Model 900 upraví vodu do tvrdosti 15,3 mmol/l, viz Specifikace. 

❒ Tlak vody—Minimálně 20 psi a maximálně 120 psi (1.4–8.4 bar) konstantně. Pokud tlak vody překročí 
70 psi (4.8 bar), doporučuje se použít regulátor tlaku. 

❒ Průtok vody—Minimálně 2.4 gallonů za minutu (9 l/min.) pro modely 700 a 900 a až 3 gallony za minutu (11.4 
l/min) pro model 950 nebo průtok rovný průtoku vody při proplachu určitého modelu. Pro účely dimenzování 
potrubí lze použít pouze servisní průtok a odpovídající pokles tlaku. Delší provoz přístroje na úpravu vody při 
průtoku přesahujícím testovaný provozní průtok může ohrozit výkon přístroje
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Kontrola před instalací, pokračování 
 

❒ Teplota vody—Minimálně 40°F (6°C) a maximálně 120°F (49°C). 

❒ Odtok—zapojte odtok přístroj do odpovídající odpadní vpusti, jako je podlahový kanál nebo odpad pro pračku, 
odpovídající místním a státním instalačním předpisům. Aby nedošlo ke zpětnému výtoku vody, použijte 
odpovídající uzávěr sifonu. Viz Kroky k instalaci a spuštění. 

❒ Elektrická energie—Dodávaný transformátor je určen pro standardní zásuvku s napětím 115 V, 60 Hz 
pro použití v Severní Americe nebo zásuvku 220 V, 50 Hz pro místa mimo Severní Ameriku. 

V případě dotazů volejte HelpLine. Viz Všeobecné informace na začátku manuálun. 

Opatření 
 

Udělejte následující: 
1. Dodržujte veškeré státní a místní, stavební, instalatérské a elektroinstalatérské předpisy. 
2. Otestujte kvalitu vaší vody za pomocí proužků, pokud byly dodány nebo si nechte vystavit rozbor vody. 
3. Nainstalujte přístroj před ohřívač vody. 
4. Při napájení ze studny (vrtu) instalujte přístroj za tlakovou nádobu. 
5. Prověřte, že přívodní potrubí zajišťuje volný průtok vody a přívodní trubky jsou správně dimenzovány. 

Doporučený minimální vnitřní průměr přívodního potrubí je 3/4” pro studniční vodu se železem a 1/2” pro 
přívod z obecního vodovodu. 

6. Nainstalujte redukční tlakový ventil, pokud je tlak vstupní vody vyšší než 70 psi (4.8 bar). 
7. Nainstalujte přepadové odpadní potrubí. 
8. Zajistěte odpadní potrubí na přístroji a v místě odpadní vpusti. Viz Kroky instalace a spuštění. 
9. Ponechte minimálně 2.4 až 3.0 m potrubí o velikosti 3/4” od výstupu přístroje do vstupu ohřvače vody. 

 

Nedělejte následující: 
1. Neinstalujte přístroj, pokud nejsou výsledky kontroly před instalací uspokojivé. Viz Kontrola před instalací. 
2. Neinstalujte přístroj, pokud teplota vody ve vstupním nebo výstupním potrubí překračuje 120°F (49°C). Viz 

Specifikace. 
3. Nedovolte, aby se teplo z páječky přenášelo na díly ventilů nebo plastové díly, pokud byly použity 

měděné přechodky. 
4. Neutahujte plastové spojky příliš silně. 
5. Neinstalujte přístroj ke zdi tak, že by byl znemožněn přístup k potrubí. Viz Kroky instalace a spuštění. 
6. Neinstalujte přístroj obráceně. Řiďte se šipkami u vstupního a výstupního hrdla. 
7. Nepřipojujte transformátor do zásuvky, která je zapnuta vypínačem. 
8. Nepropojujte odpadní a přepadové potrubí do jednoho. 
9. Nepoužívejte k ošetření vodu, která není mikrobiologicky bezpečná nebo je neznámé kvality, 

bezřádné dezinfekce před nebo za přístrojem.  
10. Nedopusťte, aby vaše zařízení nebo odpadní potrubí zamrzlo



Kroky instalace a spuštění 
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Změkčovač vody je schopen  zvládnout kombinace nežádoucích složek (jako např. železo, nečistoty, usazeniny, chlór 
nebo olovo) obsažené ve vodě. Zjistěte si ve Specifikacích schopnosti vašeho zařízení. Provádějte instalaci, 
nastavení a používání přístroje v rámci provozních limitů uvedených v této příručce. Nedodržení těchto specifikacích 
může snížit účinnost zpětného proplachování způsobit selhání regulačního ventil. Změkčovač vody, stejně jako 
jakékoliv jiné zařízení, vyžaduje pro optimální výkon správnou instalaci a nastavení.  

Každý přístroj obsahuje proužky pro testování, 2,4 m odpadního potrubí a vypouštěcí armatury. 
 

Krok 1 Připravte umístění 

A. Ujistěte se, že je prostor k umístění přístroje čistí. 

B. Vypněte elektrický proud a uzavřete přívod vody do ohřívače. U plynových ohřívačů otočte plynový 
kohout do polohy “pilot”. 

C. Zjistěte, zda není přívodní potrubí ucpáno vápnem, železem nebo jinými látkami. Ucpané potrubí 
pročištěte ten nebo vyměňte. 
Poznámka: K propojení vodní tlakové nádrže a přístroje je požadováno potrubí o vnitřím průměru 
minimálně 3/4”, aby zařízení mohlo správně fungovat. 

D. Ujistěte se, že přívodní a odpadní potrubí odpovídá příslušným státním a místním předpisům. 

E. Zkontrolujte šipky na odtokovém ventilu a ujistěte se, že voda poteče správným směrem. Viz Obtokový 
ventil (bypass) 
Upozornění:  Nepřipojujte přístroj k potrubí obráceně. 

F. Umístěte přístroj na požadovaném místě, řiďte se přitom Obr. 1. Zobrazení na Obr. 1 platí pro 
sklepy, prostupy a venkovní umístění.  

Obr. 1: Umístění pístroje  



Kroky instalace a spuštění 
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G. Pro většinu instalací platí, že se přístroj zapojuje za tlakovou vodní nádž  nebo libovolné iltrační 
zařízení a vodoměry a před ohřívače vody, pokud nní určeno jinak. Pokud instalujete uhlíkový 
Filtr pro vodu ze studny, umistěte jej za jakoukoliv úpravnu vody, pokud není doporueno jinak. 
Kontaktujte HelpLine pro další pomoc při stanovení správného pořadí instalace. 
Ohřívače vody: Pokud je potrubní připojení od úpravny vody do ohřívače vody kratší než 3 m,  
pak umístěte mezi úpravnu vody a ohřívač vody zpětný ventil a to, co nejblíže ohřívače vody. 
Ujistěte se, že ohřívač vody má adekvátně nastavenou teplotu a bezpečnostní přetlakový ventil.   

H. Při venkovní instalaci musí být přístroj zakrytován, aby byl chráněn proti povětrnostním vlivům. 

 
 

Krok 2 Otestujte svou vodu 

A. Odstraňte veškerý obalový materiál a montážní materiál z nádrže na solanku. 

B. Otestujte savor vodu pomocí testovacích proužků, pokud jsou poskytnuty. (Viz Nastavení 
ovladače). Popřípadě si můžete nechat vyhotovit rozbor vody. 

 

Krok 3 Uzavření přívodu vody 

A. Uzavřete přívod vody. 

B. Otevřete kohoutky teplé a studené vody, aby se odstranil přetlak v potrubí. 
 

Krok 4 Připojení vodního potrubí 
 

A. Zvedněte a sejměte kryt přístroje. 

Poznámka: Tento bod není platný pro Českou 
republiku. 

B. Nainstalujte spojky Qest. Spojky uest jsou dodány 
spolu s vaším přístrojem. Spojky Qest představují 
pohodlnou, snadno použitelnou 3-dílnou sestavu pro 
spojení ¾” měděných tubek nabo ¾” CTS CPVC 
plastového potrubí. Ujistěte se, že 3 díly (1. převlečná 
matice, 2. pojistný kovový kroužek a 3. silonová vloka) 
jsou nasunuty na trubku ve spávném pořadí. (Viz Obr.2)  Obr. 2: Spojka Qest 
   
Poznámka: S Quest spojkou nepoužívejte telonovou 
pásku nebo instalatérský tmel. Nejsou nutné. 

C. Připojte vodní potrubí k přístroji v souladu se všemi 
státními a místními, stavebními, instalatérskými a 
elektronickými předpisy. (Viz Obr. 3) Neutahujte příliš 
silně plastové spoje. 

D. Zkontrolujte šipky na ventilu a ujistěte se, že voda teče 
spávným směrem. 
Upozornění: Nepřipojujte přístroj k potrubí obráceně. 

         

          Obr.3: Připojení voního potrubí  



Kroky instalace a spuštění 
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Krok 5 Připojení přepadového potubí 

Přepadové potrubí odvádí nadbytečnou vodu, pokud došlo k 
přeplnění nádrže nebo při poruše přístroje. 

A. Nasaďte přpadové kolínko a ujistěte se, že je orientováno 
směrem dolů. (Viz Obr. 4) 

B. Připojte trubici o vnitřním průměru ½“(rozměr nelze 
redukovat) mezi přepadovým hrdlem a vhodnou podlahovou 
vpustí, prací vanou nebo vhodným jímačem odpadní vody. 
Tato odpadní hadine není s přístrojem dodávaná.Ujistěte se, 
že přepadová trubice ústí do odpadu, který je alespoň 3° 
(8cm) níže, než spodní hrana přepadového hrdla. Zajistěte 
vzduchovou mezeru alespoň 2° (5cm). Přepadová trubice 
nesmí být vedena horem. 

Obr. 4: Připojení přepadového potrubí 
 

Krok 6 Připojení odpadního potrubí 

Odpadní potrubí odvádí do odpadu vodu použitou při 
zpětném proplachu v jedné z fází regeneračního 
cyklu. 

A. Pipojte odpadní potrubí na odpadní koncvku 
(Viz Obr. 5). Trubice má minimální vnitřní průměr 
½” (dodána). Rozměr nesmí být redukován. 

B. Přiveďte odpadní potrubí k vhodné podlahové 
vpusti, do prací vany nebo jiného vhodného jímače 
odpadní vody. Toto odpadní potrubí musí být 
vedeno co nejkratší cestou k vhodnému 
odpadnímu  

místu.         Obr. 5: Připojení odpadní trubky 

 

C. Toto odpadní potrubí může být zvednuto až do výše 8 stop (2,4 m) od výtoku na přístroji, 
pokud je tlak vody ve vašem system alespoň 40psi (2,8 bar) nebo vyšší. 

D. Pokud je odpadní potrubí dlouhé 25 stop (7,6 m) nebo vice, zvětšee vnitřní průměr trubky a 
přechodky na ¾”. Konec odpadního potrubí musí být ve stejné výšce nebo níže, než řídící 
ventil. 
Upozornění: Odpadní potrubí nesmí být v žádném případě zlomené, zvlněné nebo jinak 
omezené.  



Kroky instalace a spuštění 
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Krok 7 Proplach potrubí 

A. Přepněte přístroj do pozice Obtoku (bypass). (Viz 
Obr. 6) 

B. Otevřte hlavní přívod vody. 

C. Otevřete nejbližší kohoutek studené vody, aby se 
z potrubí vypláchly zbytky pájecí kapaliny, vzduch 
nebo jiné cizí materiály. 

D. Vraťte přístroj do Normálního provozního režimu. 
Poznámka: Aby se nedostala neupravená voda 
do vašeho domu, pamatujte, že nesmíte používat 
vodu v domě, pokud je přístroj v režimu Obtoku 
(bypass). Nezapoměňte vrátit přístroj do 
Normálního provozního režimu, jakmile přestanete 
používat neupravenou vodu.      Obr. 6: Pozice obtoku (bypass) 

 

Krok 8 Kontrola prosakování 

A. Uzavřete všechny kohouty. 

B. Zkontrolujte všechna potrubí a spoje, jestli 
nprosakují. Jestliže jste zjistili prosakování: 

1. Uzavřete hlavní přívod vody. 

2. Otevřete kohoutek studené vody, aby se snížil 
tlak v potrubí. 

3. Opravte všechna místa, kde dochází k 
prosakování. 

4. Otevřete hlavní přívod vody. 

5. Uveďte přístroj do provozní polohy (Service), 
aby se pomalu naplnila nádrž na medium (Viz 
Obr.7).          Obr. 7: Provozní poloha (Service)  

6. Otevřete kohout studené vody, aby došlo k 

odvzdušnění nádrže na médium. 

7. Uzavřete kohoutek a znovu zkontrolujte 
prosakování. 

Krok 9 Připojení transformátoru 

A. Připojte napájecí kabel z transormátoru do 
zadního panelu ovladače (Viz Obr. 8). 

B. Zasuňte transormátor do odpovídající zásuvky. 

C. Ujistěte se, že zásuvka není ovládaná přs 
vypínač. 

 

Krok 10 Nastavení ovladače        Obr. 8: Připojení tansormátoru 

A. Naprogramujte ovladač přístroje. Viz Nastavení ovladače. 
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Krok 11 Plnění solné nádrže vodou 

A. Nalijte 2 galony (8 l) vody do solné nádrže. Po provedení první regenerace si přístroj 
automaticky doplní správné množství vody do solné nádrže. 

B. Ujistěte se, že je přístroj v poloze Service a je oteven přívod vody. 

C. Zahajte manuální regeneraci (Viz Nastavení ovladače) a zkontrolujte správnou funkci. 
Nechte přístroj čerpat vodu ze solanky dokud se nasávání nezastaví (8–10 minut). 

D. Stiskněte Regeneraní tlačítko (R) dokud se nedostanete k položce Doplnění solného 
roztoku, pozice (04). Nechte nádrž, aby se naplnila správným množstvím vody.Ovladač 
následně přepne ventil do polohy Provozního režimu. Poznámka: Tato startovací 
procedura je jedinym přípdem, kdy doléváte vodu do solné nádrže. Nikdy jindy již vodu 
nedolévejte. 

              Krok 12 Plnění solné nádrže solí 

A. Naplňte solnou nádrž soil. Použijte čistou, bílou peletovou nebo solární sůl. Nemíchejte 
solání sůl s pletovou. 
Poznámka: Vždy udržujte hladinu soli nad úrovní vodní hladiny. Pro pohodlí při 
doplňování soli vždy dosypte plnou nádrž. 

B. Poté, co doplníte sůl, včetně případů, kdy sůl v nádrži došla, vyčkejte 2 hodiny než 
začnete s regenerací, aby se roztok nasytil. 
Upozronění: Nedoporučuje se použití chloride daslného, pokud je v surové vodě 
přítomno železo nebo mangan. 

 

Krok 13 Dokončení instalace 
A. Ujistěte se, že je přístroj v poloze Service. Viz Obr.7 

B. Ujistěte se, že je přívod vody otevřen. 

C. Zapněte elektrický poud a otevřete přívod vody do ohřívače vody. U plynových ohřívačů 
vraťte plynový kohout do polohy Zapnuto. 

D. Otevřete kohoutek studené vody a nechte přístroj proplachovat 20 minut nebo dokud 
přístrojem nepoteče přibližně 270 l. Tato procedura je vyžadována, aby bylo vyhověno 
požadavkům NSF. Ověřte, že na ovladači bliká kontrolka proudění vody, viz Obr. 10. 

E. Nasaďte zpět kryt přístroje
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Obtokový ventil (bypass)
 

Obtokový ventil (baypass) může odstavit přístroj, pokud dojde k jeho poruše nebo prosakování. Umožňuje 
rovněž používat neupravenou vodu, například pro zalévání rostlin, keřů nebo trávníků. 

Obok je umístěn na hlavním řídícím ventilu. Viz Obr. 9. Režim obtoku se spustí otočením kolečka do polohy 
BYPASS. Voda obchází přístroj a všechna voda pro domácnos je tím pádem surová, neupravená. Aby se 
nedostala neupravená voda do vašeho domu, nesmíte používat vodu v domě, pokud je přístroj v režimu 
Obtoku (bypass). Ujistěte se, že byl přístroj otočením kolečka do polohy SERVICE vrácen do Provozního 
režimu, jakmile skončila jeho oprava nebo jste přestali používat neupravenou vodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr.: 9 Obtokový ventil (baypass) 
  



Čtyřtlačítkový ovladač 
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Tento přístroj je vybaven čtyřtlačítkovým ovladačem s LCD 
displejem. Ovladač může být použit ke konrole stavu přístroje, k 
provádění regenerace a ke změně nastavení. Pro řádnou 
funkčnost přístroje musí být ovladač správně nastaven.

 

 

Poznámka: Ujistěte se, že je ovladač zespodu spolehlivě 
připevněn čtyřmi západkami k víku montážního celku pohonné 
jednotky. Viz Sestavení kabinetu a víka.    
         
         
         Obr.10: Čtyřtlačítkový ovládání

 Funkce 

LCD Display Indikuje status ovladače 

Režim Ovladač měří spotřebu vody a regenerací založených na spořebě tak, abyste nemuseli myslet na 
nastavení přes prázdniny nebo na návštěvu navíc. Přístroj bude regenerovat pouze za použití 
nezbytného množství vody a soli. Při výpadku proudu zůstane přístroj stále napogramovaný 

 

Zbývající měkká 
voda 

Ukazuje gallony (nebo litry) změkčené vody, zbývající do následující automatické regenerace. 
Standardně každý člen domácnosti spotřebuje okolo 75 gallonů (284 litrů) vody denně. Zbývající voda 
je ve stovkách galonů (nebo ve stovkách a tisících litrech, dle toho jaká je zbývající kapacita). 
Například  88 = 8,800 gallonů (33 = 3,300 nebo 33,000 litrů) 

Doplňovací/ 
regeneační status 

Ukazuje čísla regeneračních cyklů během regenerace. Na displeji bliká číslo cyklu.Čísla 
cyklů jsou: 

První cyklus (01) První zpětný proplach 

Druhý a třetí cyklus (02) Solný roztok/pomalé proplachování  

Čtvrtý cyklus (03) Druhý zpětný proplach 

Pátý cyklus (04) Doplnění solného roztoku 

Šestý cyklus (HO) Povoz (krátce) 

Po skončení regenerace displej ukazuje počet stovek gallonů (nebo litrů) zbývající změkčené 
vody (Viz výše). Regeneace většinou trvá asi 30 minut. 

waterMizerTM Indikuje, že voda prochází přístrojem. Kontrolka waterMizerTM

 

bliká vždy, když se odebírá 
voda. Což je užitečné pro kontrolu instalace a prosakování. 

powerClean™ Zobrazuje se, když je funkce zapnutá. Viz tlačítko Power Clean™. 



Čtyřtlaítkový ovladač, pokračování 
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Tlačítko Funkce 

P Používá se k nastavení uživatelského nastavení 

C Používá se ke změně uživatelského nastavení 

 

(Pouze verze 700 a 
900) 

Aktivuje/deaktivuje funkci powerClean™, což je servisní/manipulační krok pro zásobování vodou, 
která má nadměrné množství železa. Když je tato funkce aktivovaná, objeví se “powerClean™”. 
Přístroj bude regenerovat každý ruhý den s množstvím soli 2,3 kg. Ponechte funkci 
PowerClean™ minimálně po dobu dvou týdnů. Častá regenerace odstraní železo nahromaděné 
v pryskyřici. Jako preventivní opatření proti zanášení pryskyřice železem je doporučeno používat 
sůl s čistícím prostředkem železa neo čistič železa.  

Tuto funkci použijte každých šest měsíců jako součást běžné údržby pro zajištění dlouhé 
životnosti vaší úpravny vody. 

R 

Používá se ke spuštění okamžité regenerace nebo k obnovení kapacity v 
případě že došla sůl. 

 
Spuštění okamžité regenerace 

1. Stiskněte a držte tlačítko “R” po dobu asi pěti vteřin. 
2. Přístroj je nyní v procesu regenerace a bude ukazovat status každého cyklu. 
3. Po dokončení všech cyklů se displej vrátí k Normálnímu provozu.  

 
Pro rychlý přesun mezi regeneračními cykly 
(Používá se pouze při spuštění nebo diagnostice přístroje) 

1. Zmáčkněte a držte tlačítko “R” po dobu asi pěti minut dokud nezačne cyklus. 
2. Zobrazí se pozice cyklu (například 01). 
3. Pokud ovladač nepřejde k dalšímu cyklu po uplynuí 20 sekund, stiskněte a 

držte tlačítko “R” dokud se nezmění číslo cyklu (asi 2 sekundy). 

Ke každému následujícímu cyklu lze přejít stisknutím tlačítka “ R”.Vždy vyčkejte, 
než se pozice cyklu objeví na displeji, než přejdete k další pozici. 



Čtyřtlaítkový ovladač, pokračování 
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Krok 1 Zjištění čísla pro nastavení ovladače 

A. Pro vodu z vodovodního řádu zatelefonujte vašemu dodavateli vody 
a zjistěte si číslo tvrdosti a pH vody ve vašem vodovodu.  

B. Pro vodu ze studny nebo z vrtu použijte testovací 
proužky (pokud jsou dodané nebo si zakupte tester v 
Upravená voda.CZ, s.r.o.). Můžete si také nechat 
provést rozbor neupavené vody v laboratoři.  

1. Testovací proužky—Řiďte se návodem na 
testovacích proužcích. Pokud je barva na vašem 
testovacím proužku mezi dvěma značkami, 
použijte vyšší hodnotu. Porovnávejte barvy 
okamžitě, jakmile vytáhnete proužek z vody. Toto 
číslo dává tvrdost vody v grainech na gallon a 
částice na millión (mg/l). Obr. 11: Testovací proužky 

2. Laboratoř—K zjištění správnho nastavení si necte vzorek vaší neupravené vody otestovat 
na pH, obsah železa, manganu a celkovou tvrdost. Pokud nemůžete najít laboratoř, abyste 
provedli rozbor vody, kontsktujte nás a my Vám doporučíme vhodnou laboratoř: 
Upravená voda.CZ, s.r.o. 
Na Máchovně 1270 
26601 Beroun 2 
Tel.: + 420 311 611 354 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

3. Pokud je pH nižší než 7, zateleonujte na HelpLine, uvedenou ve Všeobecných inormacích 
na straně 3 tohot manuál.  

C. Použijte následující příklad k určení nastavení ovladače. 

*Součet * Součet 645 mh/l vydělte 10 = po zaokouhlení 65. Toto číslo vložt do 
ovladače 

 

Krok 2 Vložení vašeho čísla tvrdosti do ovladače  

A. Stiskněte a přidržte tlačítko “P” po dobu asi 5 sekund dokud se na despleji neobjeví “25”. 

B. Tiskněte tlačítko “C” dokud se na displeji neobjeví hodnota shodná s vaším 
kompenzovaným číslem tvrdosti. Jakmile překročíte hodnotu “70” (modely 700 a 950) 
nebo “90” (model 900), isplej se vrátí zpět na hodnotu “03.” 

C. Stiskněte tlaítko “P” k uložení čísla tvrdosti 

D. Ke kontrole nastaveného čísla tvrdosti stiskněte a držte “P” po dobu 5 sekund.  

Poznámka: Podívejte se do Specifikací, abyste viděli jakou max. tvrdost váš přístroj 
dokáže upravit. 

   Váš ovladač je nastavený 

 Vaše voda (příklad rozboru) Vpočet Výpočet 

Celková tvrdost vody (mmol/l) x 100 4,0 mmol/l 4x100 400 

Železo (mg/l) + mangan (mg/l) x 70 3,0 mg/l + 0,5 mg/l 3,5x70 245 

Součet je číslo, které nastavíte do ovladače   645 mg/l * 
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Pokročilé uživatelské nastavení 
 

Většina zákazníků dude chtít použít tovární nastavení, takže nebude potřeba provádět žádné změny. 
Nicméně, pokud Vám toto nastavení nevyhovuje, můžete nastavení ovladače resetovat.  

Poznámka: Ujistěte se, že je správně nastaven čas. 

 

Nastavení vysoké kapacity nebo vysoké účinnosti 

Váš přístroj může být nastaven na vysokou kapacitu (HC) nebo vysokou účinnost (HE). 

 Vysoká kapacita znamená, že přístroj bude regenerovat méně často, ale spotřebuje více soli. 

 Vysoká účinost znamená, že přístroj bude regenerovat více často, ale spotřebuje méně soli. Toto je 
tovární nastavení. Nastavení vysoké účinnosti splňuje nebo překračuje požadavky některých zemí pro 
účinnost soli. 

Vstoupit do režimu pokročilého uživatelského nastavení 

A. Stskněte a držte tlačítka “P” a “C” po dobu 3 sekund. Po 3 sekundách se celý displej rozsvítí na 
půl sekundy a pak se objeví “HE” (nebo “HC”). 

B. Stiskněte tlačítko “C” k přepnutí displeje mezi “HC” a “HE”. 
C. Jakmile je požadovaná hodnota zobrazena, stiskněte “P”. 

Poznámka: HE zajišťuje, že přístroj zvolí nastavení soli, které se dostane k 4.000 grainů na libru (570 
gramů/kg) soli na každou regeneraci nebo méně. Tato volba splňuje nebo překračuje požadavky, 
které v šoučasné době mají některé státy na účinnost soli. 

Poznámka: Všechny modely jsou vybaveny patentovaným chráničem kapacity. 

Jak v  HC, tak i HE, můžete nastavit režim, hodiny do další regenerace, gallony nabob litry, format času, čas a 
čas regenerace. 

 

Krok 1 Nastavení režimu 

Na displeji se zobrazí “vrtulka” (vyžádaný) 

Změna režimu 

A. Stiskněte “C”. 

− Režim odkladu (šipka do prava) = Režim odkladu umožňuje nastavit regeneraci v 
určitém čas (například ve 2 hodiny v noci, kdy je většinou malý odběr vody). 

− Vyžádaný režim (vrtulka) = Vyžádaný režim spouští regeneraci jakmile je vyčerpaná 
zásoba vody. Toto je tovární nastavení. 

B. Jakmile se zobrazí požadovaný režim, stískněte “P”. 
 

Krok 2 Nastavení hodin do regenerace 

Na displeji se zobrazí “96h.” 

Změna režimu 

A. Stiskněte “C” pro vypnutí. Pokud je zvoleno “96 hodin”, přístroj nebude pracovat déle než 
4 dny mezi regeneracemi. Režim “96 hodin” je nastaven továrně. 
Poznámka: Pokud je ve vaší vodě železo, zvolte tuto možnost. Pokud se zobrazuje 
požadované nastavení, stiskněte “P”.
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Pokročilé uživatelské nastavení, pokračování 
 

Krok 3 Nastavení Gallonů nebo litrů 

Dispplej zobrazuje “gallons nebo litrers x 100.” 

Nastavení gallonů nebo litrů 

A. Stiskněte “C” k přepnutí mezi gallons a litry. Pokud chcete zvolit gallony, pak nastavte 
ovladač na anglické jednotky. K nastavení litrů, zvolte metrické jednotky. 

B. Pokud se zobrazují požadované jednotky, stiskněte “P”. 
 

Krok 4 Nastavení formátu času 

Displej zobrazuje “12”, pokud jste zvolili galony nebo “24”, pokud jste zvolili litry. 

Nastavení formátu času 

A. Stiskněte “C” k přepnutí mezi 24 a 12. Toto označuje volbu mezi 12-ti hodinovým 
(dopoledne/odpoledne) nebo 24-hodinovým časem. Pokud zvolíte 24-hodinový, pak 
00=půlnoc. 

B. Pokud se zobrazuje požadovaný hodinový formát, stskněte “P”. 
 

Krok 5 Nastavení času 

Dispel zobrazuje “ciferník”  

Změna času 

A. Tiskněte “C” dokud se nezobrazí aktuální čas. Továrně je nastaveno “12 PM”. 
 Poznámka: Nastavte čas na nejbližší hodinu. 

B. Pokud se zobrazuje požadovaný čas, stiskněte “P”. 
 

Krok 6 Nastavení času regenerace 

Displej zobrazuje “ciferník s R” následuje čas regenerace, který je aktuálně nastaven (02). 

Změna času regenerace 

A. Stiskněte “C”. Továrně je nastaveno 2 v noci. 

B. Pokud je zobrazen požadovaný čas regenerace, stiskněte “P”. 

Poznámka: V případě výpadku proudu zkontrolujte nastavený čas a v případě potřeby prověďte 
opravu nastavení. 

 
 

Naprogramování je nyní kompletní 
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Sestavování a jednotlivé díly 
 

Skříň/Kryt/výko solanky 
 

 
 Obr. 12: Skříň a výkon    Obr. 13: Detajl uchycení ovladače 
 

 Díl #  Popis Množství 

1 54306 Víko nádrže na solanku 1 

2 54324 Kryt sestavy ventilu (hlavy) 1 

3 54545-700 Sestava ovládání 1 

 54545-900 Sestava ovládání 1 

4 54310 Kryt solanky 1 

5 93245 12V Transformátor/napájecí kabel 1 

6 54303 Skříň 700 1 

 54309 Skříň 900/950  1 

7 54305 Nosný panel 1 

8 93530 Nádrž na médium, prázdná, pouze pro 700 1 

 95505 Nádrž na médium, prázdná, pouze pro 900 1 

 97509 Nádrž na médium, prázdná, pouze pro 950 1 
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Skříň a sestavy   Obr. 14: Skříň a sestavy 

  

 Díl # Popis Množství 

1 C0700A Přepadové koleno 1 

2 54512 Sestava obtoku (baypass) 1 

3 93838 O-kroužek 2 

4 93281 Uzávěr 1 

5 93272 O-kroužek 1 

6 93808 O-kroužek 2 

7 90828 O-kroužek 1 

8 54520 Sestava řídící jednotky 1 

9 93870 Šroub 4 

10 93504 Sestava vstřikování 1 

11 93835 Objímka 2 

12 93524 Sestava výpustě, ozubený, pouze model 700 a 900, není zobrazeno 1 

 90614-3.0 Sestava výpustě, pouze model 950 1 

13 93809 Šroub 2 

14 V185 Armature výpustě, 1/2" MNT x ozub., Pouze model 950 1 

15 93842 Hadice výpustě 1 
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Montáž vstřikování 
     Obr. 15: Sestava vstřikování 

 

 
 
 

 

 

 

  
 
 

 

 

 
  

 Díl # Popis Množství 

1 93223 Hrdlo vstřikovače 1 

2 53224 Vstřikovací tryska s plochým těsněním 1 

3 93806 O-kroužek 1 

4 53235 Kryt vstřikování 1 

 93504 Všechyn výše uvedené díly  

93223  
Hrdlo vstřikovače 

Ve spojení se vstřikovací tryskou (53224) vytváří podtlak, který odsává slaný rozstok ze skříně 
solanky. Dirka ve středu by měla být čístá a zůstat nepožkozená. Hrdlo by mělo být v jedné 
rovině, přitlačené k otvoru ve ventilu. Je-li hrdlo odstraněné, musí být nahrazeno jiným. 

53224 Vstřikovací 
tryska s plochým 
těsněním 

Spolu s hrdlem (93223) vytváří vakuum, které odsává solný roztok ze skříně solanky. Malý 
otvor v střikovací trysce (53224) je ten, který vytvoří “vstřikovací proud”, který vstupuje do 
hrdla. Je důležité, aby otvor měl stále oválný tvar, zůstal nepoškozený a čistý. Pokud se stane, 
že se dirka ucpe, nepoužívejte nic (například kovové předměty) k vyčištění. Může dojít k 
poškození. Použijte čistý hadřík a propláchněte vodou. Pokud je to nutné, můžete použít 
dřevěné párátko. Při montáži k ventilu by měla být dirka trysky v rovině s hrdlem. Opláchněte 
vodou k očištění. Ploché těsnění vložte těsně mezi vstřikovací trysku a kryt vstřikování. 

53235 Kryt 
vstřikování 

Držte vstřikovací soustavu u sebe a utěsněte ji k tělu hlavního ventilu. 
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Montáž obtoku (baypass) 
 

Obr. 16: Sestava obtoku (baypass) 

 

 
 

 Díl # Popis Množství 

1 54512 Sestava obtoku (baypas)  (také obsahuje díly 2-6) 1 

2 93860 Snímač turbíny/ čepička 1 

3 90809 Šroubek čepičky snímače, samořezný 1 

4 54320 Plastová osa turbíny 1 

5 90522 Turbína 1 

6 93838 O-kroužek 2 
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Sestava uzávěru  
 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 17: Uzávěr 

 
 

 Díl#  Popis Množství 

1 93281 Uzávěr  1 

2 93272 O-kroužek  1 

 
 
 

93281 Uzávěr Uzávěr (93281) utěsňuje přístupový otvor k nádrži s médiem. Je nutné dbát na to, aby těsnící 
oblast O-kroužku zůstala čistá. O-kroužek by také měl být na správném místě v drážce. Při 
montáži uzávěr příliž neutahujte. Jakmile se příruba dostane do styku s nádrží na médium, 
přestaňte utahovat. Pro montáž se doporučuje příruba o velikosti 3/4” .
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Sestava řídící jednotky  Obr. 18: Sestava řídící jednotky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Díl# Popis Množství 

1 90802 Šroub, samořezný 2 

2 90217   Hnací motor 1 

3 93891 1/4" Šestihranná matice 2 

4 93238 Hnací kolo 1 

5 90809 Samořezný šroub krytu vačky 2 

6 93219 Kryt vačky 1 

7 93217 Vačka 1 

8 93583 Kryt hlavy 1 

9 54202 Posuvný píst 1 

10 90818 Šroub, samořezný 2 

11 54521 Ventil solanky 1 

12 90821 O-kroužek 1 

13 54502 KIT Magnetický disk 1 

14 90828 O-kroužek 1 

15 93808 O-kroužek 1 

16 53522 Hnací píst 1 

17 93839 Těsnění výpustě 1 

 54520 Celá soustava(všechny výše uvedené díly kromě1, 2 a 13)  
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Sestava řídící jednotky, pokračování 

 

90217 Hnací motor Motor je uchycen dvěma 1/2” samořeznými šrouby. Šrouby by měly být úplně “schovány”. 
Mosazný pastorek na motoru by měl zapadnout do plastového hnacího kola (93238). Kabely 
by měly být bezpečně upevněny k ovladači. 

93238 Hnací kolo Hnací kolo je zapasováno do posuvné vačky pomocí drážkového otvoru, které převádí točivý 
moment generovaný motorem do zbytku hnacího systému.  (93217). V případě, že se systém 
pohonu zaklíní, může se stát, že se tento otvor “zkroutí” a způsobí, že se vačka otočí, ale píst 
ne. Pokud k tomu dojde, odstraňte zaklínění a vyměňte hnací kolo (93217) a vačku (93217). 

93219 Kryt vačky Kryt zajišťuje vačku (93217) na místě a působí jako průchodka pro vačkovou 
hřídel. 

93217 Vačka Toto je “srdcem” pohoného systému. Závitová hřídel z nerezové oceli, která běží přes 
hlavní hnací nápravu. Hnací kolo (93238) je připojené na krátkém konci a magnetický disk 
(54502) na druhém konci. Posuvná vačka je umístěna uvnitř sestavy pístu (54202). Tato 
vačková hřídel by měla volně otáčet ještě předtím, než je sestaven motor. 

93583 Kryt hlavy Utěsňuje dva otvory na hlavním těle ventilu (hlavy). Větší otvor je utěsněn pomocí O-
kroužku, který je použit jako axiální těsnění. O-kroužek sedí v drážce krytu. Tato drážka 
musí být bez závad, jako jsou dirky, škrábance a také bez nečistot. Menší otvor těsní O-
kroužkem, který slouží jako radiální těsnění. O-kroužek by měl být umístěn na samčí 
výstupek na krytu. Při montáži krytu k tělu ventilu (hlavy) je třeba dbát, aby byl malý O-
kroužek zarovnán s otvorem v těle ventilu (hlavy) a velký O-kroužek zůstal v drážce krytu. 
Pokud nejsou správně vyrovnány, může dojít k jejich požkození a prosakování. 

54202 Posuvný píst Píst by se měl uvnitř krytu volně pohybovat. 

53522 Hnací píst 
 

 

Hnací píst se připojuje k posuvnému pístu (54202) umístěním “patice” pístu na pasující 
plochu spony. Pro odstranění pístu otočte pístem o 90° proti směru hodinových ručiček. 
Pro výměnu pístu, otočte o 90° ve směru hodinových ručiček dokud neuslyšíte cvaknutí. 
Viz referenční výkresy níže. 
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Soustava ventilu solanky 

     Ob. 19: Soustava ventilu solanky 

 

 

53511 Píst 
solanky 

Píst by měl mít O- kroužek na straně hřídele příruby a pružinka by měla těsnit k 
výstupku na druhé straně. O-kroužek by měl být bez poškození, jako jsou řezy 
nebo nečistoty na straně hřídele.  

53510 Pouzdro Hned uvnitř vstupního otvoru pístu solanky (53511) je konkávní dosedací 
plocha, která musí být bez závad, jako jsou vruby, zoubkování nebo špína. 
Dosedací plocha zajišťuje těsnost bez nutnosti těsnění pro pevný O-kroužek. V 
případě jakékoliv závady opravte nebo vyměňte dle potřeby. 

90843 
Řízení průtoku 

Tryska průtoku má dvě různé strany. Jedna je plochá, druhá je konkávní. Tlačítko 
by mělo být ve středu otvoru pouzdra se čtyřmi “žebry” s konkávní stranou ke 
koncovce pouzdra (93247). 

 Díl Popis Množství 

1 53511 Sestava pístu (včetně O-kroužku & kružinky) 1 

2 90821 O-kroužek 1 

3 53510 Pouzdro 1 

4 90843 Řízení průtoku (1,89 l/min) 1 

5 93805 O-kroužek 1 

6 54314 Kryt ventilu solanky 1 

7 90818 Šroub, samořezný 2 

8 54315 Kolínko ventylu solanky 1 

9 90828 O-Kroužek 1 

 54521 Celá soustava (všechny výše uvedené díly)  
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Bezpečnostní vypínač 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr.20: Bezpečnostní vypínač 
 

 Díl # Popis Množství 

1 54226 Bezpečnostní vypínač (Viz obrázek 21) 1 

2 56018 Plovák 1 

3 54228 Kontrola vzduchu, 700 1 

 54229 Kontrola vzduchu, 900, 950 1 

 54526 Celá sestava (všechny výše uvedené díly)-pro 700  

 54330 Celá sestava (všechny výše uvedené díly)-pro 900 a 950  
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Montáž kolínka bezpečnostního vypínače 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Obr. 21: Montáž loketního těla bezpečnostního vypínač 
 
 
 
 
 
 
 

Matice, plastový držák a držák objímky tvoří sestavu tří kusů, která se může rozdělit na jednotlivé díly, pokud je 
odstraněna z koleního těla. Aby byla zajištěna správná funkce, musí být díly namontovány přesně tak, jak je 
uvedeno. 
Při připojování 3/8” poly-trubky, nejprve sestavte matici, chapadlo a přidržovací pouzdro na potrubí. Poté vložte 
plastovou krytku. Našroubujte matici na loketní tělo. Za pomocí klíče pevně utáhněte matici, tak aby bylo 
připojení vodotěsné. 

 

 Díl # Popis Množství 

1 54112 1/2" Tlaková sestava 1 

2 54138 3/8" Tlaková sestava 1 
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Problém Možná příčina Řešení 

Po regeneraci není 
voda měkká 

V solance není sůl Doplňte sůl 

Usazeniny ve skříni solanky ucpaly 
odpadní trubici solanky a kontrolu vzduchu 

Odstraňte kontrolu vzduchu a propláchněte čistou vodou. 
Vyčistěte sestavu vstřikování. Vyčistěte usazeniny ze 
skříně solanky 

Řízení průtoku je ucpané 
Odstraňte pouzdro pístu solanky a vyčistěte řízení průtoku 
od nečistot 

Odpadní trubice je “zaškrcená”, zamrzlá 
nebo jinak neprůchodná. 

Narovnejte, rozmrazte nebo pročistěte odpadní trubici. 

Ucpaná soustava vstřikování 
Odstraňte čepičku od vstřikování a vyčistěte trysku a hrdlo 
dřevěným párátkem. Pokud jste odstranili hrdlo, nahraďte 
jej jiným 

Kvůli velké vlhkosti nebo použití 
nesprávného druhu soli se vytvořil slaná 
krusta 

Otestujte tupým předmětem, jako je například násada na 
koště. Zatlačte násadu na krustu nebo použijte horkou vodu 
kolem vnitřního obvodu, aby se sůl uvolnila 

Voda není měkká Ventil obtoku je v pozici Obtok (baypass) Přepněte ventil obtoku do polohy Servis 

Přístroj je instalován opačně Zkontrolujte, zda je přístroj správně instalován 

Delší výpadek proudu Přenastavte čas 

Zvýšila se tvrdost vody Znovu otestujte vodu a nastavte koeficient 

Neodečítá se spotřeba vody 
Indikátor waterMizer by měl být zapnutý při odběru vody. 
Pokud ne, viz níže. 

Během odběru vody 
přístroj 
nezaznamenává 
žádný průtok 

Ventil obtoku je v pozici Obtok (baypass) Přepněte ventil obtoku do polohy Servis 

Přístroj je instalován opačně Zkontrolujte, zda je přístroj správně instalován 

Čidlo nedostává signál z magnetu na 
turbíně 

Odstraňte čidlo z pouzdra Obtoku (baypass). Zkontrolujte 
magnet na obou stranách čidla. Pokud je průtok 
signalizován, zkontrolujte turbínu. Pokud ne, vyměňte čidlo. 

Zaznamenává se 
průtok, když není 
odebírána voda 

Systém potrubí prosakuje  Opravte prosakování 

Nečitelný displej Elektrická zásuvka je vypojena Zapojte do sítě 

Přístroj je bez proudu Zkontrolujte el. zdroj. Ujistěte se, že není vypnutý 

Vadný transformátor 
Otestujte s Voltmetrem. Měli byste naměřit 12V. Pokud 
naměříte méně než 10V nebo více, než 14V, vyměňte 
transformátor. 

Vadná obvodová deska Pokud jde do ovladače proud (12V), vyměňte ovladač 
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Problém Možná příčina Řešení 

Přístroj zůstává v 
procesu regenerace. Ovladač není řádně připojen 

Ujistěte se, že je ovladač správně zasunut do krytu 
ovladače. 

Vadný magnetický disk. Vyměňte magnetický disk. 

Cizí objekt v těle ventilu.  Odstraňte cizí objekt(y) 

Rozbitá soustava ventilu (hlavy). Motor běží. Opravte kryt pohonu. 

Přebytečná voda ve 
skříni solanky 

Ucpané, zamrzlé nebo přiskřípnuté odpadní 
potrubí. 

Vyčistěte, rozmrazte nebo narovnejde odpadní 
potrubí. 

Ucpané potrubí solanky, řízení průtoku nebo 
kontrola vzduchu.  

Vyčistěte kontrolu průtoku, kontrolu vzduchu a 
potrubí solanky. Vyčistěte jakékoliv usazeniny ze 
skříně solanky. 

Ucpaná sestava vstřikování 
Vyistěte nebo vyměňte vstřikovač. Vyměňte hrdlo, 
pokud jste jej odstranili.  

Ucpaný ventil solanky Odstraňte hlavu a zkontrolujte průchodnost. 

Neregeneruje správně Vadný magnetický disk Vyměňte magnetický disk 

Vadný ovladač Vyměňte ovladač 

Slaná voda Ucpaný vstřikovač Vyměňte sítko vstřikování, trysku a hrdlo 

Nízký tlak vody Udržujte tllak na minimu 1,4 bar 

Odpadní potrubí nebo kontrola vzduchu jsou 
ucpané 

Vyčistěte cesty 

Potrubí solanky ucpané nebo zvlněné Vyčistěte, vyměňte pokud je zvlněné 

Nadměrné množství vody ve skříni solanky 
Ověřte správnou hladinu soli v poměru k nastavení 
soli. Zkontrolujte potrubí a armatury, zda nejsou 
uvolněné spoje 

Přerušovaný pokles tlaku ze zdroje solanky 
Nainstalujte zpětný ventil na potrubí přívodu vody k 
přístroji (napřed zkontrolujte místní instalatérské 
vyhlášky) 

Z ventilu solanky kape voda zpět do nádrže 
solanky 

Vyčistěte pouzdro ventilu solanky, vyměňte sestavu 
pístu 

Hlášení chyb 
“E1” Home nenalezen (základní poloha) 

Vypojte a zapojte transformátor. Bude znovu hledat 
Home. Ujistěte se, že je regulátor zasunut do krytu 
pohonu 

“E2” Chyba motoru 
Vypojte a zapojte motor. Pokud je již zapojen, pak 
jsou vadné kabely od motoru nebo konektor 

“E3” Poloha Home je přesazena 

Disk nezačal ve správném výchozím postavení. 
Ovladač se sám automaticky pokusí restartovat tím, 
že najde Home a bude pokračovat v regeneraci. 
Ujistěte se, že je ovladač zasunut do krytu pohonu. 

“E4” Zablokováno v poloze Home 
Ozubení není správně zapadlé, ozubené kolo se 
stáhlo nebo něco uvízlo ve ventilu. Resetujte systém. 

“E5” Chyba paměti Vyměňte ovladač 
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  700   
  

    
900 

Max. kompenyovatelná tvrdost mg/L 1,2 1,54 

Max. množství dvojmocného 
železa1 

  10 ppm1 10 ppm1 

Minimální pH   7 7 

Typ média a množství 
Samočistící filtrační médium. Extra jemná 

mřížková pryskyřice– 0.02 m3 
Samočistící filtrační médium. Extra jemná mřížková 

pryskyřice– 0.03 m3 

Sůl2– kg 
Kapacita– 
gramy 

Voda– 
litry 

Čas– 
minuty 

0.5 356   42.0 15 0.5 362 42.0 15 

Sůl2– kg 
Kapacita– 
gramy 

Voda– 
Litry 

Čas– 
minuty 

1.1 675   52.6 19:30 1.4 998 56.0 21 

Sůl2– kg 
Kapacita– 
gramy 

Voda– 
litry 

Čas– 
minuty 

2.9 1,104   85.8 32 3.4 1,87 89.0 33:30 

Sůl2– kg 
Kapacita– 
gramy 

Voda– 
litry 

Čas– 
minuty 

5,4 1,432   108.3 41 6.8 2,359 121 46:30 

Minimální / Maximální teplota vody a 
kabinetu (C) 

4.4/48.9 4.4/48.9 

Velikost minerální nádrže–cm   26.7 x 48.3 26.7 x 66 

Max. průtok (1 bar) 45.4 L/min 37.9 L/min 

Tlaková ztráta při servisním průtoku 30.3 
L/min (bar) 

0.6 0.8 

Maximální průtok během regenerace–zpětný 
proplach (L/min) 

9.1 9.1 

Tlak vodz (min–max) (bar) 1.4/8.3 1.4/8.3 

Minimální požadovaný tlak vody– (L/min) 9.1 9.1 

Maximum chlóru (ppm)   0.0 0.0 

Typ ovladače     4-tlačítkový 4-tlačítkový 

Frekvence regenerace     Na vyžádání     Na vyžádání   

Množství soli v solance–kg   54.4     77.1   

Výška (cm)       64.8     77.5   

Půdoris (cm)       38 x 48     38 x 48   

Elektrické připojení       
12 V, 50/60 Hz, 

0.015kW/h 
    

12 V, 50/60 Hz, 
0.015kW/h 

  

Vodovodní připojení       1"     1"   

Přepravní hmotnost—cca (kg)   38.6     47.6   

2 

Použijte čistou tabletovou sůl. Účinnost těchto přístrojů dle NSF/ANSI 44. Účinost je platná pouze při dávkování soli 30 L/min. 
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