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Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia 

należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Producent 

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 

szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania 

informacji zamieszczonych w instrukcji.
Zalecamy montaż urządzenia przez wyspecjalizo-

wany serwis.
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1. Ważne informacje

2. Sól zmiękczająca   

Jak często zmiękczacz wymaga uzupełniania 

soli?
Zmiękczacze wody wymagają kontroli raz w miesiącu. 

Aby zapewnić produkcję wody na wysokim poziomie, 

poziom soli powinien być utrzymywany cały czas w 

stanie napełnionym do połowy.

Dlaczego woda czasami nie ulega zmiękczaniu 

po dodaniu soli?
Zanim sól zacznie działać, wymaga ona czasu aby 

rozpuścić się w zbiorniku (ok. 6 godzin). Gdy 

rozpoczniemy regenerację bezpośrednio po dodaniu 

soli, zmiękczacz może nie działać prawidłowo. Gdy 

zmiękczanie wody nie odbywa się, może to oznaczać, 

że nastąpiła awaria urządzenia lub zastosowana sól 

jest nieodpowiednia.

Kiedy żywica zmiękczająca wymaga 

wymiany?
Gdy woda nie staje się wystarczająco miękka, należy 

najpierw wziąć pod uwagę rodzaj zastosowanej soli 

l ub  też  mechan iczną awar ię  e lementów 

zmiękczacza. Gdy powyższe elementy nie są 

przyczyną słabej wydajności urządzenia, wymiany 

może wymagać żywica zmiękczająca lub też,                       

w krańcowym przypadku, kompletny zmiękczacz.

W jaki sposób poznać że woda nie jest 

wystarczająco miękka ?

- Osad na elementach grzewczych urządzeń AGD   

   (czajnik);

- Biały osad po zaparzeniu herbaty;

- Sucha skóra, szorstkie włosy po kąpieli;

-  Większe zużycie detergentów, słabiej pieniące się  

     mydła;

- Materiały po praniu są bardzo sztywne 

    i nieprzyjemne w dotyku;

- Za pomocą testów kropelkowych 

    do badania wody.

Czy zbiornik na solankę wymaga 

czyszczenia?
Zbiornik na solankę zazwyczaj nie wymaga 

czyszczenia, chyba że sól zawiera duże ilości substancji 

nierozpuszczalnych w wodzie lub nastąpiła awaria 

systemu.

Jeśli w żywicy osadzają się substancje nieroz-                        

puszczalne, zbiornik należy okresowo oczyścić, aby 

zapobiec awarii urządzenia.

3. Konserwacja zmiękczacza  

Co to jest "zbrylenie" i dlaczego należy go 

unikać?
Sól może ona tworzyć małe kryształy soli powstałej 

przez odparowanie, podobne do soli kuchennej. 

Kryształy te mogą się łączyć tworząc grubą masę                 

w zbiorniku na solankę.

Zjawisko to, pospolicie zwane „zbrylaniem”, może 

przerwać proces produkcji solanki. 

Zjawisko to występuje w przypadku kiedy jednostka 

zmiękczająca zainstalowana jest w miejscu o wysokim 

poziomie wilgotności (ok. 80%). Innym powodem może 

być używanie soli o niewłaściwych parametrach. 

"Zbrylenie" tworzy się nad powierzchnią wody,                       

co w konsekwencji prowadzi do tego, że woda nie 

mając kontaktu z solą nie rozpuszcza jej i nie zostaje 

wyprodukowany roztwór solanki. Produkcja solanki jest 

najważniejszym elementem odświeżania granulek 

żywicy w zmiękczaczach wody. Bez produkowania 

solanki zmiękczacz nie może wytwarzać miękkiej 

wody. 

W przypadku gdy zbiornik na solankę wypełniony jest 

wodą, trudno jednoznacznie stwierdzić czy doszło                

do "zbrylenia". Na powierzchni może być widoczna 

warstwa nierozpuszczonej soli, natomiast głębiej 

mogło dojść do "zbrylenia".

Jak można sprawdzić czy miało miejsce 

zjawisko "zbrylenia"?
Do sprawdzenia będzie potrzebny np. „kij”. Następnie 

należy otworzyć pokrywę zmiękczacza i delikatnie 

włożyć „kij” do zbiornika aż do samego końca tak żeby 

dotykał dna zbiornika. Jeżeli będzie czuć wyraźny opór 

zanim „kij” dotknie dna znaczy że w zbiorniku miało 

miejsce "zbrylenie". Kij należy zagłębić w zbiorniku 

jeszcze kilkukrotnie, krusząc w ten sposób złogi soli. 

Uwaga! Podczas kruszenia nie można uderzać kijem               

w zewnętrzne ściany ani dno zbiornika, ponieważ 

może dojść do uszkodzenia systemu zmiękczającego. 



Poziom wody

Zbrylenie

Kij

Sól tabletkowana

Jeżeli „zbrylenie” miało miejsce w przypadku użycia 

niewłaściwej soli, należy usunąć całą sól oraz 

dokładnie wypłukać zbiornik. Następnie należy 

uzupełnić zbiornik solą o właściwej jakości zgodną                

z zaleceniami producenta.
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Aby zapewnić bezpieczeństwo i zminimalizować 

niebezpieczeństwo porażenia prądem, uszkodzenia 

mienia lub ciała, należy ściśle przestrzegać informacji 

zawartych w niniejszej instrukcji. 

Przed przystąpieniem do montażu, należy bardzo 

dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. 

Następnie, zgromadzić niezbędne materiały                   

i narzędzia. Nieprawidłowa instalacja urządzenia może 

być przyczyną utraty gwarancji.

-  Zalecamy montaż systemu przez wyspecjalizowany 

 serwis hydrauliczny. Producent nie ponosi odpowie-

 dzialności za szkody powstałe w wyniku   
   nieprawidłowego zainstalowania lub użytkowania 

 systemu.
-  Instalację urządzenia oraz wszystkie podłączenia 
   należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
   normami oraz przepisami.

-  Do odpływu zastosuj wężyk 1/2” lub większy.
   Jeśli płukanie ma odbywać się z większym 
   natężeniem przepływu (większym niż 7 gpm) 
   lub długość węża przekracza 6m, zastosuj wężyk 
   3/4” lub większy. 
-  Podłącz zmiękczacz do rury głównego dopływu 
    wody przed ogrzewaczem wody. 
 DO ZMIĘKCZACZA NIE WOLNO PODŁĄCZAĆ CIEPŁEJ 

 WODY.
-  Urządzeń nie należy instalować bliżej niż 3 metry 
    od odpływu wody z urządzenia i dopływu wody 
    do ogrzewacza wody, mogą one przenosić ciepło 
    wstecznie rurą zimnej wody do zaworu sterującego 
    (głowicy). Gorąca woda może poważnie uszkodzić 
    urządzenie. Temperatura wody przepływającej 
    przez urządzenie nie może przekraczać 43°C.

4. Informacje dotyczące
    bezpieczeństwa

UWAGA!

- Urządzenie należy zamontować w miejscu, 
O    w którym temperatura przekracza 4 C i w którym 

    nie jest on narażony na czynniki atmosferyczne. 
    UWAGA! Temperatura poniżej zera może zniszczyć 

 urządzenie.
- Urządzenia nie należy montować w pobliżu źródła 
    kwaśnych oparów.
- Urządzenia nie należy wystawiać na działanie 
    związków ropopochodnych. 
- Do uszczelniania gwintów nie należy stosować 
    pakuł, lakieru ani innych uszczelniaczy tego typu. 
    Do uszczelniania należy stosować tylko i wyłącznie 
    taśmę teflonową.
- Nie wystawiać zmiękczacza na działanie silnego 
    źródła ciepła, światła słonecznego, mrozu oraz 
    wilgoci.
- Cieśninie wody zasilającej musi mieścić 
    się w granicach: od 1,  do 8,6 barów.4
- Zabrania się ustawiania i instalowania urządzenia 
 w pozycji leżącej również podczas transportu,  

 instalowania lub użytkowania. Niezastosowanie 
 się do wskazówek może doprowadzić 
 do uszkodzenia systemu lub jego elementów. 
- Z urządzeniem należy obchodzić się bardzo 
    ostrożnie. Nie obracać do góry dnem, 
    nie przeciągać po podłodze, nie stawiać 
    na  o ostrych krawędziach. powierzchniach
- W celu podłączenia urządzenia do prądu należy 
    zastosować dostarczony z urządzeniem 
    transformator. Ze względu na ochronę przed 
    wilgocią, transformator i gniazdko zasilające muszą 
    znajdować się wewnątrz pomieszczenia. 

 Transformator musi być podłączony wyłącznie 
 do gniazdka sieciowego znajdującego się wewnątrz 

 pomieszczenia o napięciu 100-240V AC 50/60Hz.
- Zmiękczacz musi być nieprzerwanie podłączony 
   do zasilania elektrycznego (wyjątkiem są prace 
   konserwacyjne).
- W przypadku uszkodzenia przewodu transformatora, 

 należy niezwłocznie odłączyć urządzenia od źródła 

 głównego zasilania, następnie odłączyć uszkodzony 

 transformator. Przed ponownym uruchomieniem 
    systemu, transformator powinien być wymieniony             
    na nowy.
- Otwór do uzupełniania poziomu soli powinien być  

 zawsze zamknięty - można go otwierać wyłącznie  

 podczas czynności serwisowych lub podczas  

 uzupełniania poziomu soli.



-  Należy sprawdzać godzinę wyświetlaną na panelu 
   LCD urządzenia, raz na dwa tygodnie. 
   W przypadku różnicy pomiędzy wartością 
   wyświetlaną na wyświetlaczu a aktualną godziną, 
   należy skorygować ustawienia i wprowadzić 
   poprawny czas. Ma to na celu zabezpieczenie 
   przed przesunięciami w godzinach rozpoczęcia  
   regeneracji. 

-  W przypadku instalacji zgrzewanej, łączenia 

   połączeń (zgrzewanie) należy wykonywać z dala 

   systemu zmiękczającego. Niestosowanie się to  

 tego zalecenia może spowodować usterkę  

 produktu.

-  Po instalacji urządzenia przynajmniej 

   raz w miesiącu należy kontrolować jakość wody, 

   aby upewnić się czy urządzenie działa poprawnie.

-  Urządzenia nie należy stosować do wody

    zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz

    nieznanego pochodzenia.

Aby zapewnić prawidłowy montaż, należy spełnić 

poniższe warunki:

-  Ciśnienie wody - pomiędzy 1,4 a 8,6 bar. Ciśnienie 

    w instalacji poniżej minimum będzie przyczyną 

    słabszej wydajności i konieczności częstszej 

    regeneracji. Przy układach zasilanych wodą z ujęć 

    własnych, możliwe jest podwyższenie ciśnienia 

    do wartości minimalnej. Jeśli ciśnienie wody 

    przekracza wartość maksymalną, należy  

    zastosować urządzenie redukujące. Ciśnienie 

    przekraczające wartość maksymalną może być 

    przyczyną: nadmiernego hałasu podczas pracy, 

    uszkodzenia systemu.

-  Źródło zasilania - Gniazdo sieciowe 100-240V AC   

   50/60Hz  w odległości takiej, aby nie trzeba było 

   stosować przedłużacza. W przypadku konieczności 

   zastosowania przedłużacza, powinien on spełniać 

   te same wymagania co źródło zasilania.

-  Temperatura - System należy montować 

   w miejscach nie narażonych na duże wahania 

   temperatur. Musi on być zabezpieczony przed 

   zamarzaniem i nie należy montować  

   go w miejscach odkrytych lub zbyt blisko źródeł 

   ciepła (piece, rury z gorącą wodą), które mogą 

   uszkodzić urządzenie. Zmiękczacz należy instalować 

   jedynie w pomieszczeniach których temperatura 
O   przekracza 4 C.

Wybór miejsca instalacji 

-  Zmiękczacz umieść możliwie blisko hydroforu 

   i odpływu kanalizacyjnego (zmiękczacz należy 

   instalować za hydroforem). 

- Zmiękczacz należy postawić na płaskiej powierzchni, 

    prosto i stabilnie.

5. Wymagania montażowe 

-  Gorąca woda może spowodować uszkodzenie 

  elementów systemu zmiękczającego - zaworu 

   sterującego i żywicy jonowymiennej; w przypadku 

 zastosowania zmiękczenia przy bojlerach 

   i podgrzewaczach wody rekomendowane 

   jest stosowanie zaworów kontrolnych, np. zaworów 

   zwrotnych.

-  Zmiękczacz zasilany jest prądem o napięciu 

   12V AC-1500 mA. Transformator z przewodem   

   elektrycznym dostarczony jest w zastawie 

   z urządzeniem. Zmiękczacz musi być nieprzerwanie 

   podłączony do zasilania elektrycznego 

   (wyjątkiem są prace konserwatorskie).

W miejscu montażu powinno być na tyle miejsca, 

aby zmieścić rury doprowadzające wodę do zaworu 

sterującego, rury odpływowe a także obejście by-pass.

Dodatkowo należy zagwarantować wystarczającą 

ilość miejsca, aby uzyskać łatwy dostęp do 

podzespołów podczas czynności konserwacyjnych 

i ewentualnych napraw. Usytuowanie elementów 

instalacji powinno również umożliwiać łatwy dostęp 

do zbiornika solanki podczas napełniania. Należy 

zapewnić tyle miejsca nad zbiornikiem, aby umożliwić 

otworzenie pokrywy zbiornika i manewry ciężkimi 

workami na sól. biornik na solankę powinien Z

spoczywać na gładkiej wypoziomowanej 

powierzchni. Jeśli takiej powierzchni nie ma, należy 

ją stworzyć wykorzystując gruby kawałek sklejki lub 

innego materiału. UWAGA! Należy się upewnić, 

że przygotowane podłoże jest równe i stabilne.

UWAGA ! NIE NALEŻY PRZESUWAĆ, PRZECIĄGAĆ RAZ USTAWIONEGO 

ZMIĘKCZACZA. W CELU PRZENIESIENIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAWSZE 

ODŁĄCZYĆ GO OD INSTALACJI WODNEJ, NASTĘPNIE PODNIEŚĆ                             

I PRZESTAWIĆ W INNE MIEJSCE (NALEŻY PRZENOSIĆ URZĄDZENIE BEZ 

WODY W ZBIORNIKU).

Odprowadzenie wody do kanalizacji - System musi być 

wyposażony  w  odpływ o  p r zepus towośc i  

umożliwiającej odprowadzenie maksymalnej ilości 

wody podczas regeneracji przez okres, przy którym 

pracuje z tą wydajnością. Odpływ powinien 

znajdować się w pobliżu urządzenia, ale nie dalej niż 5 

metrów od niego. Jeśli urządzenie znajduje                             

się w miejscu, w którym odpływ musi zostać 

podniesiony, linię można podnieść maksymalnie o 1 

metr o ile długość instalacji nie przekracza 4,60 m,                    

a ciśnienie wody w systemie  nie jest niższe niż  2,8 bar.

P r zewód odpływowy  na leży  zamontować                              

do urządzenia w taki sposób, aby w czasie wypływu 

popłuczyn nie przesuwał się. Przewód nie może być 

zgięty, poskręcany, ani dziurawy. UWAGA: Przewodów 

odpływowych nie należy nigdy wkładać do kratki 

ściekowej, rury kanalizacji lub syfonu. Należy zawsze 

zachować szczelinę powietrzną ędzy  (4 - 10 cm) pomi

rurą odpływową a ściekami, aby zapobiec 

wstecznemu zasysaniu ścieków do urządzenia.  5



6. Przykładowy schemat podłączenia

miękka woda twarda woda

przepływ wody

Odpływ 1" GZ BSP Dopływ 1" GZ (BSP)

wodomierz

zawór redukujący

zawór poboru próbki 
wody twardej

zawór poboru 
próbki wody 

twardej

zawór poboru próbki 
wody miękkiej

zawór poboru 
próbki wody 

miękkiej

zawór główny

kratka ściekowa

wylot
powietrzny
4-10 cm
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6.1. Przykładowy schemat podłączenia - opcja 1 

1. W celu przedłużenia żywotności urządzenia należy zamontować filtr (przed wejściem na zmiękczacz)                          
    z wkładem mechanicznym.
2. W celu poprawy paramentów wody (np. smak) należy zamontować wysokowydajny filtr (po wyjściu wody 
    ze zmiękczacza) z wkładem węglowym.

2

miękka 
i przefiltrowana
woda

dopływ
twardej
wody

wodomierz

1

kratka ściekowa

wylot
powietrzny
4-10 cm

zawór
główy

zawór
redukcyjny

przepływ wody



UWAGA!

Do prawidłowej instalacji niezbędna jest umiejętność 

montażu instalacji wodnych. W przypadku wątpliwości 

co do szczegółów instalacji, prosimy nie kontynuować 

montażu.
Zalecamy montaż systemu przez wyspecjalizowany  

serwis hydrauliczny. Producent nie ponosi odpowie- 

dz ia lnośc i  za  s zkody  powstałe  w wyn iku  

nieprawidłowego zainstalowania lub użytkowania 

systemu.

  7. Narzędzia oraz dodatkowe elementy
      potrzebne do instalacji nie 
      wchodzące w skład zestawu

1 2

4

5

6 7

3

Narzędzia potrzebne do montażu:
1. Klucz do rur  
2. Szczypce uniwersalne 
3. Taśma teflonowa
4. Poziomica
5. Wąż odpływowy 
6. Opaska zaciskowa (x 2)
7. Sól tabletkowana 

Zalecamy montaż systemu przez wyspecjalizowany 
serwis  hydraul iczny.  P roducent  n ie ponos i  
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 
nieprawidłowego zainstalowania lub użytkowania 
systemu.

UWAGA! Głowica filtra wyposażona jest w manualny 
przełącznik między trybami pracy zmiękczacza. 
Manualny sterownik powinien być ustawiony w pozycji 
praca. PROSIMY NIE DOKONYWAĆ KOREKTY USTAWIEŃ. 
Przełącznik poruszać tylko i wyłącznie w przypadku, 
kiedy jest ustawiony w inny tryb. Zmianę położenia 
dokonywać zgodnie z oznaczeniem strzałek.

Krok1: W pierwszej kolejności należy ostrożnie wyjąć               
z kartonu wszystkie elementy oraz sprawdzić                           
czy zmiękczacz nie uległ uszkodzeniu podczas 
transportu. Przy podnoszeniu  i przenoszeniu systemu  
chwytać ,,od spodu”, nie przesuwać  po podłodze,                 
nie odwracać górą do dołu, nie upuszczać, stawiać 
tylko na równych i stabilnych powierzchniach.
Dla prawidłowego działania zmiękczacza ciśnienie                   
w sieci powinno mieścić się w granicach: 1,4 - 8,6 barów, 

O Otemperatura zasilającej wody 1 C - 39 C.

8. Instalacja „krok po kroku”

SÓL
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Rys. 1

Rys. 2

UWAGA! Producent nie ponosi odpowiedzialności                   
za szkody powstałe podczas transportu.

Krok 2: Wybrać miejsce montażu w taki sposób,                             
aby zapewnić łatwy dostęp do mediów, a także                      
do konserwacji urządzenia.

Krok 3: Sprawdzić plany instalacji wodnej w miejscu 
instalacji.

Krok 4: Rozpakować i sprawdzić wszystkie elementy 
systemu, a także skompletować potrzebne narzędzia.

Krok 5: Zamknąć główny zawór wody (Rys.1).

Krok 6: Otworzyć wszystkie krany na najniższym poziomie 
i spuść wodę z pionu.

Krok 7: Jeśli nie istnieje odpowiednie przyłącze                      
d o  z m i ę k c z a c z a ,  n a l e ż y  p r z e c i ą ć  r u r ę  
doprowadzającą zimną wodę za głównym zaworem 
wody i hydroforem.

Krok 8: Zmontować na rurze doprowadzającej zimną 
wodę obejście typu (by-pass) (zobacz przykładowy 
schemat instalacji - Rys. 2). 
Uwaga! W zależności od rodzaju instalacji należy 
dobrać odpowiednie złączki i sposób montażu. 
Podczas instalacji zwróć uwagę na kierunek 
przepływu wody przez system.

Krok 9: Zamontować na rurze dwa zawory odcinające. 
Pierwszy przed wejściem wody na zmiękczacz, drugi             
po wyjściu wody zmiękczonej (zobacz przykładowy 
schemat instalacji - Rys. 2). 
Uwaga! W zależności od rodzaju instalacji należy 
dobrać odpowiednie złączki i sposób montażu. 
Podczas instalacji zwróć uwagę na kierunek 
przepływu wody przez system.



Krok 10: Ustawić system w odpowiednim miejscu                   
i dokonać podłączenia całości do instalacji wodnej (Rys 
3).
Uwaga! W zależności od rodzaju instalacji należy 
dobrać odpowiednie złączki i sposób montażu. 
Podczas instalacji zwróć uwagę na kierunek 
przepływu wody przez system.

Krok 11: Podłączyć wąż odpływowy do odpowie-
dniego przyłącza w głowicy zmiękczacza (Rys. 4) . 

P r zewód odpływowy na leży  zamontować                            
do urządzenia w taki sposób, aby w czasie wypływu 
popłuczyn się nie przesuwał. Przewód nie może być 
zgięty, poskręcany, ani dziurawy. 

Uwaga! Połączenie należy zabezpieczyć opaską 
zaciskowa, następnie należy odprowadzić wąż                   
do kratki ściekowej zachowując odpowiednią 
szczelinę powietrzną.

Krok 12: Podłączyć wąż do kolanka przelewowego 
zbiornika solanki, drugi koniec należy odprowadzić                  
do kratki ściekowej (Rys. 5).
Uwaga! Połączenie należy zabezpieczyć opaską           
zaciskową, następnie należy odprowadzić wąż                    
do kratki ściekowej zachowując odpowiednią 
szczelinę powietrzną.

Krok 13: Napełnić zbiornik solanki solą do 3/4 jego 
objętości, następnie napełnić zbiornik wodą do 1/2 
jego objętości (zbiornik napełniać ręcznie), odczekać 
ok. 6 godz. do czasu wytworzenia roztworu solanki               
(Rys. 6).

Krok 14: Otworzyć bardzo powoli główny zawór wody 
(Rys. 7). 
Uwaga! Sprawdzić szczelność wykonanej instalacji!

Rys. 3

Rys.4
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Rys. 5
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Otwierać powoli
Rys. 7



Krok15: Ustawić głowice w trybie pracy obejścia wody, 
woda omija zmiękczacz: pokrętła ustawione poziomo  
(Rys. 8).

Krok 16: Po odpowietrzeniu instalacji, zamknąć wszystkie 
krany. 
Krok 17: Podłączyć system do źródła zasilania elektry-
cznego.
Krok18: Aby korzystać z urządzenia należy zapoznać             
się z punktem "Pierwsze uruchomienie zmiękczacza".
Krok19: Ustawić głowice w trybie pracy (Rys. 1).

Rys. 8

9

Zawór BY-PASS
- Zawór obejścia (BY-PASS) jest przydatny 
  w następujących sytuacjach: 
- podczas konserwacji urządzenia, 
- uszkodzenia zmiękczacza lub jego wymiany.
Tryby pracy zaworu:
- Normalna praca zmiękczacza - woda przechodzi 
  przez zmiękczacz: pokrętła równolegle do siebie, 
  w rzędzie (Rys. 1); 
- Obejście wody, woda omija zmiękczacz: pokrętła
  ustawione poziomo (Rys. 2).
- Mieszanie wody: Im większy kąt pozycji pokrętła na   
  wejściu głowicy (wartość A) tym większa twardość 
  wody wyjściowej. (Rys. 3).
- Dla przeprowadzenia pomiaru przepływu należy 
  podłączyć czujnik przepływu z otworem na zaworze  
  obejścia (BY-PASS) (Rys.4).
  Zawór mieszający (Mixer) nakrętką można  
  regulować mieszankę twardej i zmiękczonej
  wody na wyjściu:
- obrót zgodny ze wskazówkami zegara – wzrost 
  twardości (Rys. 5).
- obrót w odwrotna stronę – obniżenie twardości wody               
  (Rys. 6).
Sposób podłączenia zaworu BY-PASS. Zawór należy 

9. Zawór BY-PASS

A

Rys. 3 Rys. 4

Rys. 5 Rys. 6

Rys. 1 Rys. 2

-  Funkcja urządzenia: Zmiękczacz

-  Tryb pracy:

1. CZASOWOWA (DNI) - czasowa
2. OBJETOSC NATYCHM - objętościowa natychmiastowa
3. OBJETOSC OPOZNION - objętościowa opóźniona
4. OBJETOSC/CZAS - objętościowo-czasowa

-  Regulacja twardości wody: 
Użytkownik może regulować twardość wody 
zmiękczonej (opcjonalnie). 

-  Format danych: 
Ilość wody do najbliższej regeneracji może być 
wyświetlane w systemie metrycznym (SI – metry 
sześcienne) lub amerykańskim (US - galony). 

-  Dostępne są trzy ustawienia fabryczne: 
Duża pojemność - dostosowane do dużych
zbiorników – stosowana dla urządzeń 
dwuelementowych
Średnia pojemność - dostosowane do średnich
zbiorników – 25-30 litrów żywicy
Mała pojemność - dostosowane do małych
zbiorników – 4-20 litrów żywicy

- Automatyczna blokada klawiatury: 
Przyciski zostają zablokowane po 3 minutach 
bezczynności. Aby odblokować klawiaturę należy 
przytrzymać przycisk MENU przez 3 sekundy. 

10. Główne funkcje



11. Specyfikacja techniczna 
       głowicy

Ciśnienie testowe.............................................350 psi (24.15 bar) 

Ciśnienie robocze..............................20 - 125 psi (1.38 - 8.62 bar) 
O OTemperatura pracy......................................................1 C - 39 C 

Średnica dystrybutora.............……....................1.05” (26.7 mm) 

Zasilanie elektryczne...............Wejście: AC 110/240 V; 50/60 Hz, 

Zasilanie elektryczne..........................................Wyjście:AC 12 V 

Gwint zbiornika.............................................................2.5” NPSM 

Wymiary: cale (mm) BNT165

09:00 AM
F0900G

7.74 (197)
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12. Panel sterowania 
      i programowanie 
      zmiękczacza

09:00 AM
F0900G

MENU GÓRA

DÓŁ
USTAWIENIA
REGENERACJA

przycisk MENU 
- Wciśnij ten przycisk aby wejść lub wyjść z menu.
- Wciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy 
  aby odblokować klawiaturę.

przycisk USTAWIENIA/REGENERACJA 
- Wciśnij ten przycisk aby wybrać program lub 
  zatwierdzić ustawienie. 
- Wciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy.
  aby rozpocząć ręczną regenerację.

7.65 (194)

2.68 (68)

2
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przyciski GÓRA i DÓŁ 
- Wciśnij ten przycisk aby zwiększyć lub zmniejszyć 
  aktualną wartość. 
- Wciśnij ten przycisk aby przejść do następnego 
  lub poprzedniego menu. 

Wprowadzanie parametrów: 

Wciśnij przycisk MENU        aby wejść do menu. 

Wciśnij przycisk GÓRA         lub DÓŁ         aby wybrać 
parametr.

Wciśnij przycisk USTAW/REGEN        aktualna wartość 
zacznie pulsować.

Wciśnij przycisk GÓRA         lub DÓŁ        aby zmienić 
wartość. 

Wciśnij przycisk USTAW/REGEN       aby zapisać 
ustawienia. 

Wciśnij przycisk GÓRA         lub DÓŁ         aby wybrać 
kolejny parametr. 

Powtarzaj powyższe kroki aby ustawić wszystkie 
parametry. 

Wciśnij przycisk MENU        wyjść z menu. 

UWAGA! Można zmieniać tylko pulsujące wartości. 



OBJETOŚĆ NATYCHM, OBJETOŚĆ OPÓŹNION, 
OBJETOŚĆ/CZAS 
Pierwsza linia pokazuje objętość wody pozostałą 
do regeneracji. "T" oznacza metry sześcienne 
Druga linia pokazuje całkowite zużycie wody. 

CD-08 
02:00 

04.50T 
0000.55T 
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Sterownik wyjdzie z procedury programowania, jeżeli 
żaden przycisk nie zostanie wciśnięty przez 1 minutę. 
Klawiatura zostanie zablokowana, jeżeli żaden 
przycisk nie zostanie wciśnięty przez 3 minuty. 

Funkcja informacyjna: 

Wciśnij jednocześnie przyciski GÓRA i DÓŁ aby 
wyświetlić informacje (w zależności od TRYBU 
PRACY): 

- CZASOWO (DNI): 

Pierwsza linia pokazuje liczbę dni do regeneracji. 
Druga linia pokazuje godzinę regeneracji. 

13. Pierwsze uruchomienie
       zmiękczacza

Po podłączeniu zasilacza głowica ustawia tłok. 
Może to trwać ok. 2 minuty. W tym czasie wyświetlany 
jest komunikat (PROSZĘ CZEKAĆ): 

W tym czasie przyciski nie są aktywne. 

Po prawidłowym ustawieniu pozycji tłoka wyświetli się 
na wyświetlaczu poniższa informacja (w zależności od 
trybu pracy): 

PROSZĘ
CZEKAĆ

Tryb pracy: CZASOWO (DNI)

09:00 CD
07 

AKTUALNY CZAS

Typ regeneracji: 
CZASOWO (DNI) 

Ilość dni do regeneracji 

Tryb pracy: OBJETOŚĆ NATYCHM

09:00 ON
04.50T  

AKTUALNY CZAS
Typ regeneracji: 

OBJĘTOŚĆ/NATYCHM 

MetryPozostała objętość

Tryb pracy: OBJETOŚĆ OPÓŹN 

09:00 OO
04.50T  

AKTUALNY CZAS
Typ regeneracji: 

OBJĘTOŚĆ/OPÓŹN

MetryPozostała objętość

Tryb pracy: OBJĘTOŚĆ/CZAS 

09:00 OC
04.50T  

AKTUALNY CZAS
Typ regeneracji: 
OBJĘTOŚĆ/CZAS 

MetryPozostała objętość



14. Programowanie sterownika – BNT 165 
      (tryb programowania w języku polskim)

Wciśnij przycisk MENU

3Metry sześcienne (m )

3Reg. m 3Reg. m 3Reg. m

Galony (gal)

Format danych

Tryb pracy

Aktualna godzina

Godzina regeneracji

Ilość dni między regeneracjami

CZASOWO (DNI) OBJĘTOŚĆ/CZAS 

Godzina

Godz. regeneracji Godz. regeneracji Godz. regeneracji

Godzina Godzina Godzina

OBJETOŚĆ NATYCHM OBJETOŚĆ OPÓŹN 

Reg. dni

Płukanie wst. 10 min.

Solenie 60 min.

Płukanie 10 min.

Uzup. wody 4.3 min.

Ustaw. domyślne

Płukanie wst. 10 min.

Solenie 60 min.

Płukanie 10 min.

Uzup. wody 4.3 min.

Ustaw. domyślne

Płukanie wst. 10 min.

Solenie 60 min.

Płukanie 10 min.

Uzup. wody 4.3 min.

Ustaw. domyślne

Płukanie wst. 10 min.

Solenie 60 min.

Płukanie 10 min.

Uzup. wody 4.3 min.

Ustaw. domyślne

Reg. dni

Objętość między regeneracjami

Płukanie wsteczne

Solenie

Płukanie

Uzupełnianie wody

Ustawienia domyślne

Mała pojemność Średnia pojemność

Koniec programowania

Duża pojemność

12



PARAMETR OPCJE OPIS

FORMAT DANYCH

TRYB PRACY

GODZINA

GODZINA 
REGENERACJI

ILOŚĆ DNI MIĘDZY 
REGENERACJAMI 

OBJĘTOŚĆ MIĘDZY 
REGENERACJAMI 
 

3m

gallony

3Objętość wody wyrażana w galonach lub m

STEROWANIE CZASOWE - sterownik zainicjuje 
regenerację co określoną liczbę dni, o określonej godzinie. 

STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE (NATYCHMIASTOWE)
- sterownik zainicjuje regenerację natychmiast 
po wyzerowaniu się wodomierza.

STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE (OPÓŹNIONE) 
- sterownik zainicjuje regenerację o określonej godzinie, 
po wyzerowaniu się wodomierza. 

OBJĘTOŚĆ/CZAS 

STEROWANIE MIESZANE (CZASOWO-OBJĘTOŚCIOWE) 
- sterownik zainicjuje regenerację o określonej 
godzinie, po wyzerowaniu się wodomierza lub jeśli 
wcześniej minie określona liczba dni. 

Aktualna godzina w formacie 24h (metryczny) lub 12h (US). 

Godzina zainicjowania regeneracji opóźnionej. 

Ilość dni między regeneracjami. 

Objętość wody uzdatnionej między regeneracjami, 
3T (m ) lub G (galon) 

Czas trwania płukania wstecznego (przepływ od dołu 
do góry zbiornika, woda kierowana do kanalizacji).

Czas trwania zasysania roztworu regeneracyjnego 
(solanki) i powolnego płukania (przepływ od góry 
do dołu zbiornika, woda kierowana do kanalizacji). 

PŁUKANIE 
WSTECZNE

SOLANKOWANIE

CZASOWO (DNI)

OBJETOŚĆ NATYCHM

OBJETOŚĆ OPÓŹN 

PŁUKANIE 
Czas trwania szybkiego płukania (przepływ od góry 
do dołu zbiornika, woda kierowana do kanalizacji). 

UZUPEŁNIANIE 
WODY 

Czas trwania napełniania zbiornika 
regeneranta (solanki). 

Ustawienia fabryczne systemu o dużej pojemności 
(DUŻA), średniej pojemności (ŚREDNIA) lub małej 
pojemności (MAŁA) - ustawienia fabryczne zastąpią 
wcześniej wprowadzone dane. 

USTAWIENIA
FABRYCZNE

MAŁA 

ŚREDNIA

DUŻA 

13



15. Ustawienia fabryczne

17. Ustawienia twardości 
      wody uzdatnionej 

16. Regeneracja ręczna

Dostępne są trzy fabryczne zestawy ustawień: 

- Duża pojemność (DUŻA) - pasuje do dużych
  zbiorników – stosowana dla urządzeń    
  dwuelementowych. 
- Średnia pojemność (ŚREDNIA) - pasuje
  do średnich zbiorników – 25-30 litrów żywicy.
- Mała pojemność (MAŁA) - pasuje do dużych
  zbiorników – 4-20 litrów żywicy.

Wartości poszczególnych ustawień pokazana jest 
w tabeli poniżej:

Użytkownik może regulować twardość wody 
poprzez odpowiednie przekręcenie pokrętła 
regulacyjnego w głowicy zmiękczającej. 

Sposób działania: 
Należy przekręcić pokrętło regulacyjne zgodnie 
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Im 
większy obrót, tym większa twardość wody 
wyjściowej. 

Wciśnij i przytrzymaj przycisk MENU przez 3 sekundy, 
aby odblokować klawiaturę.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk USTAW/REGEN przez 3 
sekundy.
Na ekranie będziemy mogli dokonać wyboru 
pomiędzy:
- REC.REG.OPOZNION – regeneracja zostanie 
  zainicjowana tego samego dnia o godzinie ustalonej 
  podczas programowania
- REC.REG.NATYCHM – regeneracja zostanie 
  zainicjowana natychmiast
Po dokonaniu wyboru sposobu regeneracji należy 
potwierdzić przyciskiem MENU, aby urządzenie 
wystartowało z regeneracją.
Na wyświetlaczu będą pojawiały się kolejne cykle 
regeneracji, a pod nimi czas jaki pozostał do końca 
danego cyklu.

Wciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje przejście 
głowicy do kolejnego etapu regeneracji. 

Czas trwania płukania wstecznego 
(PŁUKANIE WSTECZNE) (w minutach) 

Duża pojemność Mała pojemność
Średnia 

pojemność

Czas trwania solankowania 
(SOLENIE) (w minutach) 

10

10

8

4.5 3 2

5 3

4.3 2.9 2.1

60 60 60

10

10

10

10
Czas trwania płukania (PŁUKANIE) 
(w minutach)

Czas trwania napełniania zb. solanki 
(UZUPEŁNIANIE) (w minutach) 

Liczba dni między regeneracjami 
(REG. DNI)

3Objętość (w m ) między regeneracjami 
3(REG.M ) 

PŁUKANIE
10 min

Pokrętło regulujące
twardość wody 14



18. Gwarancja

Urządzenia serii EKO-OPTIMA BNT można instalować 
we własnym zakresie bez utraty praw gwarancyjnych.               
W tym celu należy bezwzględnie przestrzegać 
regularnych serwisów, a także stosować się do 
wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji.
Producent oraz dystrybutor zalecają, aby instalacja 
oraz pierwszy rozruch odbywał się przy udziale 
wyspecjalizowanego serwisu.

Producent deklaruje że wprowadzone przez niego 
produkty, pochodzą z legalnego źródła, są wolne od 
wszelkiego rodzaju wad.

Gwarancją jest udzielana na okres 2 lat i objęte są nią 
wszelkie wady ukryte produktu.

Producent udziela gwarancji na całe urządzenie, pod 
warunkiem że instalacja przebiegła zgodnie                             
z wytycznymi znajdującymi się w niniejszej instrukcji

Producent ma obowiązek usunąć wszystkie usterki                   
i nieprawidłowości w działaniu systemu, będące 
przedmiotem gwarancji nie dłużej niż w przeciągu 14 
dni od daty wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego do 
dystrybutora. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu 
(faktura lub paragon).  

 DANE DOTYCZĄCE INSTALACJI

Numer seryjny urządzenia:..............................................

Model:...............................................................................

Twardość wody zasilającej:............................................

Twardość wody wyjściowej:............................................

Ciśnienie wody zasilającej:.............................................

Data instalacji:.................................................................

Nazwa firmy:.....................................................................

Numer kontaktowy:......................................................... 
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19. Karta serwisowa

/          /

/          /

/          /

/          /

/          /

/          /

/          /
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/          /

/          /

/          /
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/          /

/          /

/          /

/          /

/          /

/          /

/          /

/          /

/          /

/          /

/          /

/          /

/          /

PIERWSZE URUCHOMIENIE SERWISANT

SERWISANT

STEMPEL

STEMPEL

SERWISANT

STEMPEL

SERWISANT

STEMPEL

SERWISANT

STEMPEL

SERWISANT

STEMPEL

KOMPLETNY PRZEGLĄD

NAPRAWA

HIGIENIZACJA

INNE

KOMPLETNY PRZEGLĄD

NAPRAWA

HIGIENIZACJA

INNE

KOMPLETNY PRZEGLĄD

NAPRAWA

HIGIENIZACJA

INNE

KOMPLETNY PRZEGLĄD

NAPRAWA

HIGIENIZACJA

INNE

KOMPLETNY PRZEGLĄD

NAPRAWA

HIGIENIZACJA

INNE

KOMPLETNY PRZEGLĄD

NAPRAWA

HIGIENIZACJA

INNE
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STEMPEL

SERWISANT

STEMPEL
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NAPRAWA

HIGIENIZACJA

INNE

KOMPLETNY PRZEGLĄD
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INNE
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NAPRAWA
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INNE

KOMPLETNY PRZEGLĄD

NAPRAWA
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Tabela niesprawności i diagnozowanie

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

A. Głowica nie rozpoczyna regeneracji 

B. Twarda woda w instalacji

1.  Brak zasilania.
2. Przerwa w zasilaniu.

1. Sprawdź połączenia elektryczne.
2. Reset ustawień głowicy.

1. Zawór bypass w pozycji otwartej. 
2. Brak soli.
3. Zatkany inżektor / sitko.
4. Przepływ wody do zbiornika solanki 
    jest zablokowany.
5. Twarda woda w zasobniku wody ciepłej.
6. Przeciek pomiędzy głowicą a rurą 
    dystrybucyjną.
7. Wewnętrzny przeciek w głowicy.

1. Zamknij zawór bypass.
2. Dodaj soli do zbiornika solanki.
3. Wyczyść części.
4. Sprawdź refill.
5. Opróżnij zasobnik ciepłej wody 
    i napełnij go miękką wodą.
6. Sprawdź czy rura centralna lub oring
    uszczelniający nie jest uszkodzony. 
    Wymień uszkodzone części.
7. Wymień uszczelki, przekładki lub tłok.

20. Problem i rozwiązanie

1. Czas napełniania zbiornika solanki 
jest zbyt długi.

1. Sprawdź ustawienia czasu napełniania 
zbiornika solanki.

D. Niskie ciśnienie wody na wyjściu 
z urządzenia

E. Złoże wymywane do odpływu 

1. Osady z utlenionego żelaza
 lub kamienia w rurze zasilającej.
2. Osady z żelaza lub kamienia w głowicy
lub zbiorniku.
3. Wlot do głowicy zatkany.

1. Powietrze w systemie.
2. Nieprawidłowy restryktor DLFC. 

1. Przeczyść rury. 
2. Wyczyść głowicę lub przeprowadź 
chemiczne czyszczenie złoża. 
Zwiększ częstotliwość regeneracji.
3. Wyjmij tłok i wyczyść głowicę.

1. Sprawdź system zasysania solanki. 
2. Sprawdź DLFC. 

1. Wyczyść części.
2. Wyczyść części.

1. Wymienić wszystkie części.

F. Zbyt dużo wody w zbiorniku solanki 

H. Głowica ciągle pracuje 

1. Zatkany inżektor / sitko. 
2. Zanieczyszczenia w zbiorniku solanki.

1. Uszkodzona przekładnia.

I. Ciągły odpływ wody do kanalizacji

G. Głowica nie zasysa solank

1. Nieprawidłowe ustawienia.
2. Zanieczyszczenia w głowicy.
3. Wewnętrzny przeciek w głowicy.

1. Zatkane DLFC.
2. Zatkany inżektor / sitko.
3. Zbyt niskie ciśnienie wody.
4. Wewnętrzny przeciek w głowicy.

1. Sprawdź programowanie.
2. Wyczyść głowicę.
3. Wymień uszczelki, przekładki lub tłok.

1. Wyczyść części.
2. Wyczyść części.
3. Podnieś ciśnienie wody do 1.7 bar.
4. Wymień uszczelki, przekładki lub tłok.

C. Wysokie zużycie soli
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