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EcoWater Systems Europe  = www.ecowater-europe.com
Podrobnú príručku  je možné získať u miestneho predavača alebo na stránke EcoWater danej krajiny.

POKYNY TÝKAJÚCE SA BEZPIECZEŃSTWA
= Pred začiatkom montáže sa oboznámte s návodom a pripravte

požadované náradie a materiály.
= Montáž musí byť v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa

vodovodných a elektrických inštalácií.
= Vo všetkých spájkovaných spojoch používajte výlučne bez

olovovej spájkovacej zliatiny a stopu a tavivo.
= So zmäkčovačom vody zaobchádzajte opatrne. Prístroj neobra-

cajte hore nohami, neupúšťajte ani neumiesťujte na ostrých výs-
tupkoch.

= Zmäkčovač vody nieumiesťujte:
      - na miestach, v ktorých sa môžu vyskytovať mínusové teploty
      - na miestach vystavených na priame pôsobenie slnečného   

svetla
      - tam, kde prístroj môže byť vystavený pôsobeniu vlhkých 

atmosférických podmienok
= Nepodrobujte úprave vody o teplote prevyšujúcej 49°C.
= Minimálny zmäkčovačom vody vyžadovaný prietok vody na

vstupe činí 11 litrov za minútu.
= Maximálne povolený tlak vody na vstupe činí 8,6 baru. Ak denný

tlak prekročí 5,5 baru, nočný tlak môže prekročiť maximálnu
hodnotu. V prípade potreby použite redukčný ventil.

= Systém vyžaduje napájanie stálym prúdom 28 V. Použite
napájač pripojený do prístroja, a pripojte ho do umiestenej na
suchom mieste domácej zásuvky o parametroch 220 - 240 V, 50
Hz, ktorá je uzemnená príslušne zabezpečená automatickým
vypínačom alebo poistkou.

= Bez príslušnej dezinfekcie pred alebo za prístrojom, nepoužíva-
jte systém do úpravy vody, ktorá vytvára mikrobiologické ohroze-
nie alebo ktorej kvalita nie je známa.

                 Európska smernica 2002/96/ES vyžaduje, aby všetky
elektrické a elektronické prístroje boli utilizované v
súlade s požiadavkami týkajúcimi sa opotrebovaného
elektrického a elektronického vybavenia (Waste
Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Táto
smernica, ako aj podobné právne predpisy majú miest-
ny charakter a môžu sa líšiť v závislosti na regiónu. Pre
odstránenie prístroja správnym spôsobom, oboznámte
sa s miestnymi predpismi.

POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA MON-
TÁŽE
= Montáž systému môže vykonať výlučne prís-

lušne preškolený špecialista.
= Pred začiatkom montáže skontrolujte, či je

hlavní ventil prívodu vody uzatvorený.
= Je nevyhnutná inštalácia obtokového ventilu

EcoWater Systems alebo 3-ventilového
obtokového systému. Obtokové ventily
umožňujú prerušenie prítoku vody do
zmäkčovača vody s cieľom dokonania nevyh-
nutných opráv bez prerušovania domácej inš-
talácie.

= Je nevyhnutný odtok pre regenerovanú
odtokovú vodu. Je preferovaný podlahový
odtok, umiestený v blízkosti zmäkčovača vody
EcoWater Systems. Inou voľbou je  to pracia
vaňa, zvislá odpadová rúra apod.

= V dosahu 2 metrov od zmäkčovača vody
EcoWater Systems je potrebná elektrická zásu-
vka o parametroch 220 - 240V, 50 Hz,
nachádzajúca sa pod stálym napätím.

= Po ukončení montáže systému vykonajte
tlakový test s cieľom odhalenia priesakov.

= Po vykonaní tlakového testu vykonajte ručnú
regeneráciu.

Slovensky
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TYPICKÁ INŠTALÁCIA

VÝKR. 2B

elektrická zásuv-
ka 220 - 240 V,

50 Hz

prepadové potrubie
nádrže so soľankou

(nezdvíhať)

vypúšťacia hadica ventilu
(neprekračujte výšku 2,5
m)

POZOR: S cieľom zabezpečenia
prehľadnosti výkresu nebola
ukázaná predná doska a podpera.

obtokový ventil
EcoWater Systems

ZMÄKČOVAČ
VODY

VÝSTUP

VSTUP

napájač (pripojený
do prístroja)

kábel napája-
nia do

ovládača
(dĺžka 2 m)

TVRDÁ
VODA

MÄKKÁ
VODA

HLAVNÝ PRÍVODNÉ

VODOVODNÉ POTRUBIE

VOĽBY TÝKAJÚCE SA OBTOKU
obtok 3-ventilový

VÝKR. 2A

obtokový
ventil

výstupný
ventil

vstupný
ventil

ze
zmäkčovač

a vody

do
zmäkčovača

vody

= pre NAŠTARTOVANIE SYSTÉMU:
    - otvorte vstupný a výstupný ventil
    - uzatvorte obtokový ventil
= pre NAŠTARTOVANIE OBTOKU:
    - zatvorte vstupný a výstupný ventil
    - otvorte obtokový ventil kolienka

INŠTALÁCIA S POUŽITÍM ZÁVITO-
VANÉHO OBTOKOVÉHO VENTILU

Ilustrácia montážeECOWATER
S Y S T E M S Slovensky

Obtokový ventil
EcoWater Systems

VYTIAHNITE, pre
NAŠTARTO-

VANIE (normál-
na práca)

STLAČTE,
Pre zapnutie

OBTOKU

Koliesko regulácie
zmesi
– otáčajte vľavo pre
zvýšenie  stupňa tvrdosti
upravenej vody

vstup

výstup

svorky

pružné
potrubie

obtokový
ventil

VÝKR. 3A

namazaný
guľatý krúžok

INŠTALÁCIA S POUŽITÍM
OBTOKOVÉHO VENTILU TYPU

SVORKOVÉHO

vstup

výstup

svorky
pružné
potrubie 

namazaný
guľatý
krúžok VÝKR. 3B

svorky

INŠTALÁCIA S POUŽITÍM
KOLIENOK

VÝKR. 3C

obtokový
ventil

vstup

výstup

svorky

namazaný
guľatý krúžok

koleno

pružné
potrubie

K odtoku - zaistiť
vzduchovú štrbinu
4 cm

VÝKR. 1
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JE VYŽADOVANÉ NASTAVENIE
OVLÁDAČA 
po inštalovaniu a po dlhšej prestávke v napájaní. Po pripo-
jení napájača do elektrickej zásuvky na displeji sa na
okamih ukáže kód modelu a číslo verzie. Potom sa pre-
mietne  text „PRESENT TIME” („AKTUÁLNA HODINA”) i
začne blikať 12:00.

A. NASTAVENIE AKTUÁLNEJ HODINY
1. Ak sa na obrazovke

neukáže text „PRESENT
TIME” („AKTUÁLNA HODI-
NA”), niekoľkokrát stlačujte,
tlačidlo SELECT.

2. Stlačte tlačidlo á HORE
alebo â DOLE, pre nas-
tavenie aktuálnej hodiny.
„Hore” spôsobuje pre-
sunutie času dopredu;
„dole” spôsobuje cúvanie
času.

POZOR: Aby sa čas presúval pomaly, stlačte tlačidlá a
uvoľnite ich rýchlo. Pre rýchle presúvanie času,
pridržte tlačidlá.

3. Po premietnutí odpovedajúcej hodiny stlačte tlačidlo
SELECT; na displeji sa ukáže obrazovka „Hardness”
(„Tvrdosť”).

B. NASTAVENIE TVR-
DOSTI VODY
1. Po vykonaní predchádza-

júcej činnosti by sa na
obrazovke malo ukázať
slovo „HARDNESS” („TVRDOSŤ”). Ak sa neukáže,
stlačujte veľakrát tlačidlo SELECT.

2. Stlačte tlačidlo á HORE alebo â DOLE, pre nastave-
nie hodnoty tvrdosti vody v jednotkách grains per gallon
(gpg). Implicitná hodnota je 25. V tabuľke vedľa sú uve-
dené prepočítacie koeficienty jednotiek.

Programovanie zmäkčovača vodyECOWATER
S Y S T E M S Slovensky

tlačidlo HORE

tlačidlo DOLE

tlačidlo
RECHARGE

(REGENERÁCIA)

tlačidlo SELECT
(ZVOĽTE)

Jednotka tvrdosti Zámena jednotiek

Francúzske stupne (°f)
gpg  =  °f  x  0,584
°f  =  gpg  x  1,712

Nemecké stupne (°dH)
gpg  =  °dH  x  1,043
°dH  =  gpg  x  0,959

Časti na milión (ppm)
gpg  =  ppm  x  0,0584
ppm  =  gpg  x  17,12

POZOR: Ak privádzaná voda obsahuje železo, kompenzu-
jte to zvyšujúc tvrdosť. Napríklad, tvrdosť vody
činí 20 gpg a obsahuje železo v množstve 2
ppm. Na každé 1 ppm železa pridajte do hodnoty
tvrdosti 5. V tom príklade hodnota tvrdosti vody
činí 30.

                                              tvrdosť 20gpq
      2 ppm železa x 5 = 10 +10
                     (krát)             HODNOTA TVRDOSTI ČINÍ 30

3. Po ukončení stanovenia tvrdosti vody, stlačte tlačidlo
SELECT; na displeji sa ukáže obrazovka „Recharge
Time” („Čas regenerácie”).

C. NASTAVENIE ČASU ZAČIATKU REGEN-
ERÁCIE
1. Po vykonaní predchádzajúcej činnosti na obrazovke sa

ukáže text „RECHARGE
TIME" („ČAS REGENERÁ-
CIE"). Ak sa neukáže,
stlačujte veľakrát tlačidlo
SELECT.

2. Implicitný čas začiatku
regenerácie pre prístroj do
zmäkčovania vody je hodina. 2:00. V prípade väčšiny
domácností je to dobrá hodina začiatku regenerácie
(proces trvá približne 2 hodiny), pretože v tomto čase
voda nie je používaná. V priebehu procesu regenerácie
je do domácich ventilov privádzaná obtoková tvrdá
voda. Používajúc tlačidlá á HORE alebo â DOLE je
možné regulovať čas začiatku regenerácie 1- hodi-
nových prírastkoch.

3. Po premietnutí správnej hodiny regenerácie stlačte
tlačidlo SELECT; na displeji sa ukáže obrazovka práce v
normálnych podmienkach (hodina dňa).

displej
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PRÁCA V NORMÁL-
NYCH PODMIENKACH
V priebehu práce v normál-
nych podmienkach je na obra-
zovke premietaná aktuálna
hodina.

OKAMŽITÁ REGEN-
ERÁCIA
V čase očakávanej väčšej
spotreby vody ako obyčajne,
je možné vykonať ručne
vyvolanú regeneráciu. Pre
ručné zahájenie cyklu regenerácie, stlačte a pridržte
niekoľko sekúnd tlačidlo RECHARGE, až sa na displeji
ukáže blikajúci text „RECHARGE NOW” („OKAMŽITÁ
REGENERÁCIA”).
Zmäkčovač okamžite začne cyklus regenerácie. Nie je
možné anulovať cyklus po jeho začatí. V tomto čase sa
vyhýbajte používaniu teplej vody, pretože ohrievač vody sa
vtedy naplní tvrdou vodou.

REGENERÁCIA V
NOCI
Pre nastavenie začatého
cyklu regenerácie na ďalšiu,
naprogramovanú hodinu
začatia regenerácie, dotknite
(stlačte, ale nepridržujte)
tlačidlo RECHARGE. Na obrazovke začne blikať text
„RECHARGE TONIGHT” („REGENERÁCIA VEČER”).
Regenerácia sa začne o naprogramovanej hodine začatia
procesu (02:00 alebo inak naprogramovanej). Ak sa
užívateľ rozhodne na anulovanie procesu regenerácie,
kým sa začne, opätovne dotknite to isté tlačidlo.

PRÁZDNINOVÁ PRESTÁVKA
Ovládaný prístroj do zmäkčovania vody EcoWater vykoná-
va cyklus regenerácie len vtedy, keď je voda používaná a
nasleduje privrátenie schopnosti zmäkčovania. Z tejto
príčiny prístroj nevykoná regeneráciu, keď dlhšiu dobu nikto
nie je v domu. Ale, ak užívateľ nastaví funkciu „Maximum
Days Between Recharges” („Maximálny počet dní medzi
regeneráciami”), Prístroj vykonal regeneráciu aj v prípade
braku spotreby vody.

NASTAVENIE MAXIMÁLNEHO POČTU DNÍ
MEDZI REGENERÁCIAMI
Implicitné nastavenie umožňuje ovládanie frekvencie
regenerácie na základe ukázania spotreby vody
vodomerom. Zabezpečuje to najviac ekonomickú prácu.
Existuje možnosť nastavenia maximálneho času (v dňoch)
medzi cyklami regenerácie. Napríklad, ak na displeji budú
nastavené „3 dni“ obdobie bez vykonania regenerácie
bude činiť nie viac ako 3 dni. Túto funkciu je možné
nastaviť v rozsahu 1-15 dní.

Pre zmenu počtu dní medzi
cyklami regenerácie:
1. Stlačte a pridržte tlačidlo

SELECT do okamihu, až sa
na displeji ukáže „000 - -”.

2. Stlačte raz tlačidlo
SELECT; na displeji začne
blikať text „Auto
RECHARGE”.

3. Stlačte tlačidlo á á HORE
alebo â DOLE, pre nas-
tavenie počtu dní medzi
cyklami regenerácie.

4. Po premietnutí patričného
počtu dní, niekoľkokrát
stlačte tlačidlo SELECT, a
prejdite ostávajúce obra-
zovky a vráťte sa do obra-
zovky práce v normálnych
podmienkach (hodiny dňa).

POZOR: Prístroj vykoná regeneráciu po uplynutí napro-
gramovaného počtu dní taktiež v situácii, keď v
tomto období nie nebude žiadnej spotreby vody.
Aby sa predišlo regenerácii počas prázdnin, nas-
tavte pred výjazdom maximálny počet dní na
„Auto”. Po návrate  opätovne nastavte počet dní.

NASTAVENIE FUNKCIE 97%
Ak bola táto funkcia nas-
tavená na ON (ZAPNUTÉ),
prístroj automaticky vykoná
regeneráciu po spotrebe 97%
zásoby vody (v ľubovoľnom
čase dňa).  Implicitným
továrenským nastavením  je
OFF (VYPNUTÉ).
1. Stlačte a pridržte tlačidlo

SELECT do okamihu, keď
sa na displeji ukáže
„000 - -”.

2. Stlačte dvakrát tlačidlo
SELECT - na displeji začne
blikať „97” striedavo s
priebežným nastavením
(„ON” alebo „OFF”).

3. Stlačte tlačidlo á á HORE
alebo â DOLE, pre prepo-
jenie nastavenia medzi
„ON” a „OFF”.

4. Keď začne blikať požadované nastavenie („ON” alebo
„OFF”), niekoľkokrát stlačte tlačidlo SELECT, a prejdite
ostávajúce obrazovky a vráťte sa do obrazovky práce v
normálnych podmienkach (hodiny dňa).
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12- ALEBO 24- HODINOVÝ FORMÁT ČASU
Časomer je továrensky nas-
tavený na premietanie v 24-
hodinovom formáte. Užívateľ
môže nastaviť premietanie
času na 12-hodinový formát.
1. Stlačte a pridržte tlačidlo

SELECT do okamihu, keď
sa na displeji ukáže 
„000 - -”.

2. 2. Stlačte trikrát tla-čidlo
SELECT; na displeji začne
blikať „24 hr” („24-hodi-
nový”).

3. Tlačidlom â DOLE
vykonajte zmenu na 12-
hodinový formát.

4. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo
SELECT, a prejdite ostáva-
júce obrazovky a vráťte sa do obrazovky práce v nor-
málnych podmienkach (hodiny dňa).

5. Pre vrátenie do 24-hodinového formátu, vykonajte hore
opísané činnosti 1 do 4, s výnimkou použitia tlačidla á
HORE v činnosti 3.

REGULÁCIA ČASU SPÄTNÉHO PRIETOKU
A ČASU PLÁKANIA
Ak užívateľ zachce, môže
zmeniť nastavenie časomeru
prietoku a rýchleho plákania.
Každý z týchto časov je
možné nastaviť v rozsahu 0
do 30 minút.
1. Stlačte a pridržte tlačidlo

SELECT do okamihu, keď
sa na displeji ukáže 
„000 - -”.

2. Stlačte štyrikrát tlačidlo
SELECT; na displeji začne
blikať „bA- ”.

3. Stlačte tlačidlo á HORE
alebo â DOLE, pre nas-
tavenie počtu minút pre
spätný prietok.

4. Stlačte opätovne tlačidlo
SELECT; na displeji začne
blikať „Fr- ”.

5. Tlačidlom á HORE alebo â DOLE nastavte počet
minút pre rýchle plákanie.

6. Stlačte tlačidlo SELECT, pre návrat do premietania
režimu normálnej práce (hodiny dňa).

DODATOČNÁ ZÁSUVKA
Dodatočnú zásuvku v elektronickom ovládači je možné
využiť pre pripojenie generátora chlóru. Ovládač dodáva
prúd 28V DC, max. intenzita 300 mA, z prípojky J4 na
elektronickom ovládacom pulte. Prietok prúdu je počas
poberania solanky v priebehu cyklu regenerácie.

PAMÄŤ PO PRESTÁVKE V NAPÁJANÍ
Ak sa vyskytne prestávka v napájaní zmäkčovača vody,
vnútorná pamäť zabezpečí zachovanie väčšiny nastavení,
akými sú tvrdosť a čas regenerácie. Ale, s výnimkou situá-
cie, keď bude prestávka veľmi krátka bude nutné opätovné
nastavenie času. Počas prestávky v napájaní dôjde k zhas-
nutí displeja a prístroj nevykoná regeneráciu.
Po navrátení napájania:
1. Skontrolujte displej.
2a. Ak je premietaná aktuálna hodina (a nebliká), zna-

mená to, že ovládač nestratil nastavenie času a nie je
vyžadované jeho opätovné nastavenie.

2b. Ak premietaná hodina bliká, je nutné nastavenie na
hodinách správneho, aktuálneho času. Viď
„Nastavenie aktuálnej hodiny” na strane 40. Blikajúca
hodina pripomína o nutnosti opätovného nastavenia
hodín. Ak hodiny nebudú opätovne nastavené, vtedy
bude regenerácia pravdepodobne vykonaná v
nesprávnom čase.

POZOR: Ak sa prestávka w napájaní vyskytla v priebehu
cyklu regenerácie, dokončenie cyklu bude
nasledovať po privrátení napájania.
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ROZBÍJANIE SOĽNÉHO MOSTU
Časom sa v nádrži soľanky formuje tvrdý povlak alebo
„soľný most“. Príčinou je obyčajne vysoká vlhkosť alebo
použitie nevhodného druhu soli. Keď taká situácia vznikne,
medzi vodou a soľou je prázdny priestor. V dôsledku
nedochádza k rozpúšťaniu  soli vo vode, neuskutoční sa
regenerácia a voda na výstupe bude tvrdá.
Pod zrnitou soľou sa
môže sformovať
most. Do kontroly je
možné použiť
násadu metly alebo
podobného náradia
(viď Výkres 4).
Opatrne popchnite
most dole na sól. Ak
je cítiť tvrdá prekáž-
ka, je to pravde-
podobne most.
Opatrne pchajte
most v niekoľko
miestach aby ho
rozdrviť. Neskúšajte
most rozdrviť udier-
aním do nádrže so
soľou. 

RIEŠENIE PROBLÉMOV
PROBLÉM PRÍČINA METODA ODSTRÁNENIA

Chýba mäkká
voda

Chýba soľ v nádrži. Pridajte sól, a potom zahájte proces „Okamžitej regenerácie”.
Vznikol „slaný most“. Rozdrvte soľný most (viď hore), a nasledovne zahájte proces
Odpojený napájač, kábel napájanie odpojený
od elektronického ovládacieho pultu, vyskočila
poistka, vypnutý vypínač výkonu.

„Okamžitej regenerácie ”.

Obtokový ventil v polohe obtoku. Skontrolujte, či z vymenovaných príčin nevznikla nie prestávka v napájaní a
skorigujte problém. Nastavte čas, ak po privrátení napájaní sa na displeji
ukáže obrazovka „Aktuálna hodina” (vid strana 52).

Zapchaná alebo zablokovaná výpustná hadica
ventilu.

Nastavte obtokový ventil do polohy pre vodovodnú vodu.

Niekedy je
voda tvrdá

Počas regenerácie je používaná tvrdá
obtoková voda z dôvodu nesprávneho nas-
tavenie aktuálneho času alebo času regenerá-
cie..

Skontrolujte na displeji aktuálnu hodinu. Ak je nesprávna, skontrolujte v časti
„Nastavenie aktuálnej hodiny” na strane 52. Skontrolujte čas začiatku regen-
erácie, tak jak to bolo opísané na strane 52.

Tvrdosť je nastavená na príliš nízku hodnotu. Skontrolujte v časti „Nastavenie tvrdosti vody” na strane 52 a skontrolujte
aktuálne nastavenie tvrdosti a v prípade potreby ho zvýšte. V prípade potre-
by skontrolujte tvrdosť vody na prítoku.

Počas regenerácie je v zmäkčovači používaná
teplá voda.

Počas cyklu regenerácie sa vyhýbajte používaní teplej vody, pretože
ohrievač vody sa vtedy naplňuje tvrdou vodou.

Premietaný
kód chyby

Poškodenie potrubia, prepínača, ventilu,
motora alebo elektronického ovládacieho
pultu.

Skontaktujte sa s predavačom v záležitosti opravy.

DODÁVANIE SOLI
Pre každý cyklus regenerácie je vyžadovaná soľanka (soľ
rozpustená vo vode). Voda do vyrobenia soľanky je
privádzaná na miesto prechovávania soli po odmeraní jej
ventilom prístroja a časomer. Ak pred opätovným pridaním
soli zmäkčovač vody spotrebuje jej celú zásobu, voda na
výstupe bude tvrdá. Je nutné často dvíhať veko nádrže
soľanky s cieľom Skontrolovania hladiny soli. V prípade,
keď je sól dodávaná prvýkrát, skontrolujte, či sa v nádrži
soľanky nachádza približne 10 cm vody. Počas dodávania
soli sa musí na nádrži nachádzať veko.
POZOR: Na miestach s vysokou vlhkosťou je najvýhodne-
jším riešením udržiavanie hladiny soli pod polovinou
nádrže a jej časté pridávanie.
ODPORÚČANÁ SÓL: Sól do upravovačov vody v podobe
kociek, granuliek, hrubozrnná apod, s obsahom nerozpust-
ných nečistôt menej ako 1%. Ten druh soli sa vyskytuje v
podobe odparovaných kryštálikov vo vysokom stupni
čistoty, časom formovaných v podobe brikiet. Obsah
nečistôt nerozpustných vo vode je menší ako 1%.
SÓL, KTOREJ POUŽÍVANIE SA NEODPORÚČA:
Neodporúča sa používanie kamennej soli s veľkým obsa-
hom nečistôt, pevnej soli, stolnej soli, do topenia ľadu
alebo výrobe zmrzliny atd.

VÝKR. 4

voda

priestor
soľný most 
sól

3 - 5
cm

Označte
ceruzkou

Pchajte náradie do
soľného mosta,
aby ho rozdrviť

NÁVOD NA DEZINFEKCI
Vo výrobnom podniku bola urobená príslušná dezinfekcia zmäkčovača vody EcoWater Systems. Ale počas prepravy, pre-
chovávania, montáže a exploatácie  sa do prístroja mohli predostať baktérie. Z tejto príčiny sa v priebehu inštalácie
odporúča* vykonanie dezinfekcie:
1. Snímte veko z nádrže soľanky a nalejte do nej cca 40 ml (2 až 3 lyžice) obyčajného bielidla používaného  v domácnos-

ti. Je celý rad dostupných značiek bielidiel napr. Clorox.
2. Zahájte proces „Okamžitej regenerácie” (viď strana 53). Proces regenerácie spôsobí vstup a prechod prístrojom do

zmäkčovania vody.
*Odporúčane Spolkom pre kvalitu vody Wody (Water Quality Association). V prípade používania  niektorých vodných zdrojov prístroj EcoWater
Systems môže vyžadovať periodickú dezinfekciu.

Informácie týkajúce sa obsluhyECOWATER
S Y S T E M S Slovensky

POZOR: Odporúčame každoročnú konzerváciu prístroja.


