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 Обем вода (в м3), която омекотителят ще омекоти до следващата 
регенерация.

Количество дни до отложена регенерация. Тази информация 
се появява само ако омекотителят е настроен за провеждане 
на отложена регенерация.

Дебит в л/мин.	
Ако омекотителят не е работил този показател е	„0”.	

Общо количество омекотена вода (в м3) от последното нулиране. 
Ако омекотителят не е работил този показател е „0”. 

ЗА НУЛИРАНЕ НА БРОЯЧА БУТОНИТЕ ДОЛУ И ГОРЕ ДА СЕ НАТИСКАТ
В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 3 СЕК.

Актуално 
време 

Настройки на часовника
Бутонът NEXT	да се натиска многократно докато се появи часът.	
Бутонът ДОЛУ да се натисне и да се задържи докато часът започне да 
мига. С бутоните ДОЛУ и ГОРЕ да се нагласи актуалният час.

За преминаване към минутите да се натисне бутонът	NEXT.	С 
бутоните ДОЛУ и ГОРЕ за да се нагласят минутите.

Да се натисне NEXT за връщане към обикновените показания на 
дисплея. Ако бутонът NEXT	не бъде натиснат, часовникът ще 
мига в продължение на 5 мин. след което дисплечт автоматично 
ще премине към 	обикновените показания.

За предотвратяване преждевременно изхабяване на акумулатора, 
функцията на поддържане на актуалния час не е активна. Тя се активира 
автоматично след инсталиране на омекотителя, когато часовникът мине 
времето настроено за регенерацията.

Показания на дисплея
По време на работа на уреда, чрез натискане на бутона	NExt,	на 
дисплея може да бъде показана една от следните информации
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НАСТРОЙКИ ПРИ МОНТИРАНЕ НА ОМЕКОТИТЕЛЯ

СТЪПКА 1I
Едновременно, в продължение на 5 сек. да се натиснат бутоните	NEXT	и НА 
ГОРЕ		до промяна на показания на дисплея.

СТЪПКА 2I
С бутоните НА ГОРЕ и НА ДОЛУ да се зададе измерената стойност на 
твърдостта на входящата вода в немски градуси.	

За преминаване към следващата стъпка да се натисне	NExt. За излизане от режим
 настройки да се натисне	REgEN.

СТЪПКА 3I
Не е необходима и не е налична когато програматорът автоматично изчислява 
обема вода до следващата регенерация.

За преминаване към следващата стъпка да се натисне NEXT. За излизане от режим
 настройки да се натисне REGEN.

СТЪПКА 4I
При автоматична обемна регенерация, както са фабрично са програмирани  
омекотителите предлагани от Павирани ЕООД да се остави
OFF. Регенерацията на смолата ще се провежда от сигнал зададен от 
програматора след омекотяване на автоматично изчислено количество вода (това 
зависи от зададена твърдост на входяща вода и количество смола).

За преминаване към следващата стъпка да се натисне NEXT. За излизане от режим
 настройки да се натисне REGEN.

СТЪПКА 5I
С бутоните НА ГОРЕ и НА ДОЛУ да се зададе 	удобно за потребителя време за 
провеждане на регенерация. Това е времето когато има най-малка нужда от вода. 
Фабрична настройка 2 часа през ноща.

За преминаване към следващата стъпка да се натисне NEXT. За излизане от режим настройки 
да се натисне REGEN.

СТЪПКА 6I
С бутоните НА ГОРЕ и НА ДОЛУ да се настроят минутите.

За преминаване към следващата стъпка да се натисне NEXT. За излизане от режим
 настройки да се натисне REGEN.

ВРЪЩАНЕ КЪМ 
ОБИЧАЙНИТЕ ПОКАЗАНИЯ 
НА ДИСПЛЕЯ

За ръчно предизвикване на незабавна регенерация бутонът	REGEN	да се натисне 
и да се задържи за 3 сек.	
С натискане на REGEN	по време на регенерация се преминава към следващия 
цикъл на регенерация.
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