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ПАРАМЕТРИ ЗА НАСТРОЙВАНЕ 
Параметър Единица Фабрична 

настройка 

Зададена 

стойност 

Текущо време h:m Текущо време 

Време за регенерация h:m 02：00 

Твърдост на вода mg/L 150 

Език / Английски 

Вид дисплей / Цифров 

Единица за обем / m3 

Количество смола L 11/25 

Вид регенерация / Up-flow 

Backwash Time минути 02 

Brine & Slow Rinse Time минути 30 

Brine Refill Time мин:сек. 03:00 

Fast Rinse Time минути. 3 

Interval Backwash Times / F-00

Максимално количество дни 

м/у регенерации 

дни 30 



При монтажа и експлоатация на уреда да се спазват следните 
правила: 

 при липса на достатъчно знания и умения да се ползват услуги 
на специалист

 уредът да се монтира в/у стабилна основа, която ще издържи 
натоварване на система напълнена със сол и вода

 всичките водни връзки да се изпълнят съгласно действащите 
норми

 отпадната вода да се отвежда с маркуч с размер 1/2 цола и на 
разстояние не по-голямо от 6 метра

 за свързване на управляваща глава с байпаса да не се 
използва тефлонова лента. Херметичността се осигурява с 
включените в комплекта уплътнители.

 омекотителят да се свърже с водопровода след като 
инсталацията е изцяло завършена

 да се предизвика ръчна регенерация при въвеждане в 
експлоатация на нов омекотител

 периодично да се следи качеството на обработена вода

 уредът да се зарежда само с таблетирана сол с чистота мин. 
99,5%. Недопустимо е да се използва други видове сол.

 помещението, в което работи омекотител не трябва да е с висока 
влажност.

 температурата на въздуха да е в границите от 5 до 45°C

 да се монтира редуктор на налягане, ако налягането във 
водопроводната мрежа е по-високо от 6 бара.

 при преместване уредът да се хваща за вдлъбнатините в корпуса

 да се използват само части, които са включени в комплекта

 да се пази от деца, които могат да променят настройките и да 
повредят уреда. 
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ДОПУСТИМИ ПАРАМЕТРИ НА ВХОДЯЩА ВОДА И ОКОЛНА СРЕДА 
Параметър Условие 

Вода 
налягане 0.15MPa～0.6MPa 

температура 5℃～50℃ 

Околна 
среда 

температура 5℃～50℃ 

влажност ≤95%（25℃） 

ел.захранване AC100～240V/50～60Hz 

Входяща 
вода 

мътност на водата UP-flow регенерация＜2FTU； 
Down-flow регенерация＜5FTU 

твърдост First Grade Na+＜6.5mmol/L； Second Grade 
Na+＜10mmol/L 

свободен хлор ＜0.1mg/L 

желязо 2+ ＜0.3mg/L 
Перманганатна 
oкисляемост ＜2mg/L（O2） 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Капацитет за 

пречистване на 

вода 

2м3/ч (при налягане: 1 бар）；  3.0м3/ч（при налягане: 3 бара） 

Захранване AC100～240V/50～60Hz 

Адаптер DC12V, 1.5A 

Цилкли на
 работа и 
регенерация

Работен режим：  

Service→Brine Refill→240min. Brine Dissolve→Backwash→Brine & 

Slow Rinse→Fast Rinse. 

Ваканционен режим: Brine Refill→240min. Brine Dissolve→Brine & 

Slow Rinse→Close 



СВЪРЗВАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩА ГЛАВА С БАЙПАС 
ВАЖНО!!!!    
ПРИ СВЪРЗВАНЕ НА ГЛАВАТА С БАЙПАСА ДА НЕ СЕ УПОТРЕБЯВА 
ТЕФЛОНОВА ЛЕНТА. ХЕРМЕТИЧНОСТТА НА ВРЪЗКАТА СЕ 
ОСИГУРЯВА С ВКЛЮЧЕНИТЕ В КОМПЛЕКТА УПЛЪТНИТЕЛИ!!!!!

Уредът е фабрично оборудван с байпас, който се свързва с главата 
посредством фитинг. На долната снимка са представени резбовани отвори 
на главата, в които  следва да се завият фитинги. Фитингите за виват на 
ръка. Уплътняване става с уплътнител. В никакъв случай да не се използва 
тефлонова лента. Навиване на тефлонова лента може да причини повреда 
на главата!!!!

На снимките е представена главата с фитинг с уплътнител, който ръчно 
да се завие в резбования отвор на главата. 

Тази снимка представлява главата с навития фитинг, който със скоби 
следва да се свърже с байпаса. В комплекта се намира още един фитинг, 
който по същия начин (без тефлон) да се завие в другия резбован отвор на 
главата (синият кръг).
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① Системата за омекотяване на вода да се монтира в близост до
канализация.
② Да се остави достатъчно място за поддръжка на системата и
добавяне на сол в резервоара.
③ При системи с отделна колона/колони, резервоарът за сол да се
постави в близост до колоната с йонообменна смола.
④ Уредът да не се поставя в близост до отоплителни уреди и да не
се подлага на атмосферно влияние. Преки слънчеви лъчи и/или дъжд
могат да повредят системата.
⑤ Системата да не се монтира в близост до източници на
електромагнитно поле и вибрация. Горепосочените фактори могат да
я повредят.
⑥ Да не се използва при температури под 5°C и над 50°C .
⑦ Да се избере място за монтаж, където при евентуално изтичане на
вода да се получат най-малко възможно поражения.

ИНСТАЛАЦИЯ НА ТРЪБНИ ВРЪЗКИ 

① Монтиране на тръбата за отпадна вода

Тръбата за отпадна вода да се монтира и 
да се закрепи в изхода към канализация 
на главата на уреда както е показано на 
приложената схема. 
Забележки: 
●Краят на маркуча за отпадна вода
трябва да бъде поставен по-ниско от
управляваща глава. Маркучът за
отпадна вода не трябва да бъде по-
дълъг от 3 метра.
● Поради опасност от засмукване на
канализационна вода към уреда да се

осигури разстояние от края на маркуча до канализацията. 
● Маркучът да не се прегъва.
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② Свързване на маркуч за солев разтвор

Маркучът за солевия 
разтвор да се свърже с 
управляваща глава както е 
показано на приложената 
схема. 

Забележка: Маркучите за 
отпадна вода и за солевия 
разтвор да не се 
обединяват. 

ОСНОВНИ НАСТРОЙКИ
Дисплей, описание на бутони. 

A. Индикатор за заключване.
 Когато индикаторът свети всичките бутони са блокирани.  (При
настройки, ако не се предприемат действиа в продължение на 1 мин.,

индикаторът ще светне и бутоните ще се блокират.) 
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 Отключване: да се натиснат и за 5 сек. да се задържат бутоните
и , индикаторът  ще изгасне.
B. Бутон Меню/Потвърждаване
 В режим на работа да се натисне бутонът за отключване на 
основните настройки.
 При повторното натискане на бутона   се преминава към 
въвеждане на основните параметри.
 След въвеждане на желаните стойности да се натисне бутонът
ще се чуе “Di”, което означава, че всичките настройки са запаметени
и дисплеят се връща в работен режим.
C. Бутон Ръчно управление/ Връщане
 Натискането на бутона   предизвиква преминаване към
следващия цикъл на работа или връщане на предишните параметри
при настройки. Например, натискане на бутона  в работен режим
(омекотяване) стартира процеса на регенерация на смолата,
натискане на бутона   в цикъла на регенерация "обратно
изплакване" предизвиква спиране на "обратно изплакване" и
преминаване към следващия цикъл на регенерация - засмукване и
промиване със солев разтвор.
 Натискане на бутона   при отключени основни настройки
предизвиква връщане към режим на работа (омекотяване). Натискане
на бутона  в режим програмиране ще върне дисплея в отключени
основни настройки.
Натискане на бутона  при въвеждане на някой от параметрите ще
върне дисплея към предишната стъпка, без запаметяване на
въведената стойност
D. Надолу▼ Нагоре ▲
 При отключени основни настройки, с натискането на бутоните ▲

или▼ се преминава през всичките параметри.
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 При настройване на параметрите, натискането на ▲ или ▼ се
нагласят желаните стойности.
 Натискане и задържане за 5 сек. на двата бутона едновременно ▲
и ▼ отключва всичките бутони.

Настройки 

A. При отключени бутони да се натисне за навлизане в режим 
настройки:

Параметър Диапазон 
Фабрични 
настройки 

Забележки 

Текущо време 00:00～23:59 / 

Време на 
регенерация 00:00～23:59 02:00 / 

Твърдост на вода 50～999mg/L 150mg/L / 

B. Да се натиснат и да се задържат да 2 сек бутоните и за 
навлизане в технически настройки.

Параметър Диапазон 
Фабрични 
настройки 

Забележки 

Език Chinese/English Chinese / 

Режим на управление 
Цифров 

брояч/Часовников брояч 

Цифров 

брояч 
/ 

Единица на дебита м3, л, гал. м3 
Само за цифров 

брояч 
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Количество смола 1～75 л 8 л 
Само за цифров 

брояч 

Вид регенерация Up-Flow /Down-Flow Up-Flow 

Време за обратно 

изплакване 
00～99 мин. 2 мин. 

Промиване със солев 

разтвор 
00～99 мин. 30 мин. 

Време за зареждане 

със солев разтвор 
00:00～99:59m:s 03:00m:s 

Бързо изплакване 00～99min. 3min. 

Интервал от време за 
обратно изплакване 

0～20 00 Само при Up-flow 

Макс. дни междъ 
регенерации 

0～40 30 
Само за цифров 

брояч 

C. Показанията на екрана (примери)

G1    G2    G3 

    12:30:45 

Water System 

In-Service 

Remaining:1.50 m3  

Cur. F. R.: 2.20m3/h 

    12:30:45 

Water System 

In-Service 

Remaining:1.50 m3  

Regen. Time: 02:00 

    12:50:32  

Water System 

Brine Refilling… 

Remaining: 03:00 m:s 
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   G4       G5       G6 

   G7      G8   G9 
● G1 и G2 работен режим; G3 наливане на вода в резервоара със
сол;
● G4 образуване на солев разтвор; G5 обратно изплакване;
● G6 изтегляне и бавно промиване на смолата със солев разтвор;
G7 бързо промиване;
● G8 електродвигателят работи;
● G9 грешка. X до EX за номерата от 1 до 4.
●При режим ваканция се изписва “VAC. MODE”;

D. Enter/ exit (вход/изход) режим ваканция
В работен режим на уреда и при отблокирани бутони, да се

натисне и да се задържи за 6 сек бутонът  при, което се чува звуков 
сигнал и шум на електродвигател. Омекотителят влиза в режим 
пълнене с вода на резервоара със сол, следва пауза от 240 мин. (за 
разтваряне на солта) и бавно промиване на смолата със солев 
разтвор (времето на този цикъл е 25% от времето при нормалната 
регенерация). Омекотителят е в режим Pause 2, останалите цикли на 
регенерация не се изпълняват. За излизане от режим ваканция да се 
натисне и да се задържи за 6 сек. бутонът . Ще се чуе се звуков 
сигнал и шум на електродвигател. 

    12:53:32 

Water System 

Softening… 

Remaining: 240min. 

Cur. F. R.: 2.20 m3/h 

    16:54:32 

Water System 

Back Washing… 

Remaining: 2min. 

    16:58:32 

Water System 

Brine & Slow Rinse… 

Down-flow 

Remaining: 30min. 

    17:04:32 

Water System 

Fast Rinsing… 

Remaining: 3min. 

    12:50:32 

Motor Running… **Error** 



9 

E. Потребителски настройки.
Настройка Начин на действие Дисплей 

Текущо 

време 

Когато свети  , да се натиснат и да се 

задържат за 5 сек. бутоните и 
докато изгасне. 

1. Да се натисне   светва “Set Softener
Para.” рис. LR1. Автоматично светва “Set 

Time of Day” настройка за текущо време.

2. Да се натисне , дисплеят показва рис.

LR2; мига 12 (часът). С бутоните   или

да се нагласи часът; 

3. Да се натисне мига 30 (минути).  С 

бутоните   или   да се нагласят 
минутите; 

4. Да се натисне чува се звуков сигнал 
“Di”, текущото вереме е настроено. 

 LR1 

  LR2 

Време за 

регенерация 

1. Да се натисне светва “Set Softener 
Para.” рис. LR1.

2. Да се натисне  за избиране “Set

Regen.Time”; Да се натисне  , светва
зададено фабрично време за регенерация

рис. LR3; мига 02 (часът), с бутоните

или  да се нагласи желаният час.

3. Да се натисне   започва да мига 00 

(минути), с бутоните или   да се 
нагласят минутите. 

4. Да се натисне чува се звукът “Di”, 
времето за регенерация е настроено. 

LR3 

Set Time of Day 

12 ：30 

Set Softener Para. 

》Set Time of Day 

Set Regen. Time   

Set Water Hardness 

Set Regen. Time 

02 ：00 
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Твърдост на 

водата 

1. Да се натисне   за избиране “Set 
Softener Para.” рис. LR1.

2. Да се натисне  за избиране “Set Water

Hardness”; Да се натисне   дисплеят
показва рис. LR4; мига 150 (твърдост на

водата в  мг CaO/l), с бутоните   или
да се нагласи твърдост на водата.

3. Да се натисне чува се звукът “Di”, 
твърдостта ан водата е нагласена. 

LR4 

В България твърдостта на водата най-често се определя в немски 
градуси.  
1 немски градус е равен на 17,9 мг CaO3/l  
Пример: 
С капки е измерена твърдост 17 немски градуса. В този случай, при 
настройките се зададава стойност 305 мг CaO3/l (17 х 17,9= 304). 

F. Употреба
След приключване на монтажните работи, настройка на

параметрите, системата може да бъде пусната в употреба. За да се 
гарантира правилна работа и качество на обработена вода да се 
спазват следните правила: 
① Резервоарът за сол да се пълни само с таблетирана сол с
минимална чистота 99.5%.
② Когато водата не е достатъчно омекотена да се предизвика
незабавна ръчна регенерация с натискане на бутона . Това няма да
наруши нормалният цикъл на регенерации.
③ При промяна на твърдостта на водата отново да се настрои
правилно измерената и вярна стойност.

Set Water 

Hardness 

150mg/L 
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Цикли на работа 

Инженерни настройки. 
Да се спре и отново да се включи ел.захранеане 

Да се натисне и да се задържи за 2 сек.   и   за навлизане във 
фабричните настройки H1 (включително H1-1 ，H1-2 ，H1-3). 
(примери:) 

H1-1 H1-2 H1-3 

》Set Language 

Set Type 

Set Flow Rate Unit 

Set Resin Volume ↓ 

》Set Brine D. Type 

Set Backwash Time 

Set B.S.R.T. 

Set B.F. Time↓ 

》Set F.R. Time 

Interval B.W. Times 

Interval Regen. D.↓ 
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A1 A2 A3 A4 
  

A5 A6 A7 A8 

   

A9 A10 A11 

①Когато на екрана се появят показания представени на рис.H1, може 
да се избере желаният език “Set Language” с натискане на  , на 
дисплея се появяват данни посочени рис. A1. С натискане на  или 

 може да се избере желаният език. Натискане на  потвърждава 
избора и връща екрана към H1; натискане на , връща към H1 без 
запаметяване на избрания параметер. 
②Когато на екрана се появят показания представени на рис.H1, може
да се избере вид брояч (часовников или цифров) “Set Type”, да се
натисне  , на дисплея се появяват данни посочени на рис. A2. С
натискане на   или   да се избере желаният параметър.
Натискана на бутона , запаметява настройката и връща екрана към
H1; натискане на , връща към H1 без запаметяване на избраната
настройка.
③Когато на екрана се появят показания представени на рис. H1, може

Set Language 

�中文 
○English

Set Type 

○ Time Clock

Type

⊕Meter Type

Set Flow Rate 

Unit    

○gal

○L

�m3

Set Resin 

Volume 

  08L 

Set Brine D.

Type    

�Up-flow 
○Down-flow

Set Backwash 

Time 

   02 min. 

Set B.S.R.T. 

   30 min. 
Set B.F. Time 

03:00 min.:sec.  

Set F.R. Time 

  03 min. 

Interval Regen. 

D. 

  30 days  

Interval B. W. 

Times 

F-00



13 

да се избере единица за обем: галон или кубически метър “Set Flow 
Rate Unit”, при натискане на , се появяват появяват данни посочени 
на рис. A3. С натискане на или  да се избере желаната единица. 
Натискане на , запаметява избраната настройка и връща към H1; 
Натискане на  , връща към H1 без запаметяване на избраната 
настройка. 
④Когато на екрана се появят показания представени на рис. H1, може
да се избере обем йонообменна смола “Set Resin Volume”, при
натискане на , на дисплея се появяват данни посочени на рис. A4.
С натискане на  или  да се избере обем смола. Натискане на

, запаметява избраната настройка и връща към H1; Натискане на
, връща към H1 без запаметяване на избраната настройка.

⑤Когато на екрана се появят показания представени на рис. H1, може
да се избере време за пълнене с вода на резервоара със сол“Set Brine
D. Type”, при натискане на  , на дисплея се появяват данни 
посочени на рис. A5. С натискане на или  да се избере време 
за пълнене с вода на резервоара със сол. Натискане на  , 
запаметява избраната настройка и връща към H1; Натискане на , 
връща към H1 без запаметяване на избраната настройка. 
⑥Когато на екрана се появят показания представени на рис. H1, може
да се избере време за обратно промиване “Set Backwash Time”, на
дисплея се появяват данни посочени на рис. A6. С натискане на
или  да се избере време за обратно промиване. Натискане на ,
запаметява избраната настройка и връща към H1; Натискане на ,
връща към H1 без запаметяване на избраната настройка.

⑦Когато на екрана се появят показания представени на рис. H1, може
да се избере време за промиване на смола със солев разтвор “Set
B.S.R.T.”, and press , на дисплея се появяват данни посочени на рис.
A7. С натискане на  или  да се избере време за промиване на
смола със солев разтвор. Натискане на  , запаметява избраната
настройка и връща към H1; Натискане на  , връща към H1 без
запаметяване на избраната настройка.
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⑧Когато на екрана се появят показания представени на рис. H1, може
да се избере “Set B.R.Time”, and press  , на дисплея се появяват
данни посочени на рис. A8. С натискане на  или  to choose brine
refill time. Натискане на , запаметява избраната настройка и връща
към H1; Натискане на  , връща към H1 без запаметяване на
избраната настройка.
⑨Когато на екрана се появят показания представени на рис. H1, може
да се избере “Set F.R.Time”, and press  , на дисплея се появяват
данни посочени на рис. A9. С натискане на  или  да се избере
времето на бърза промивка. Натискане на , запаметява избраната
настройка и връща към H1; Натискане на  , връща към H1 без
запаметяване на избраната настройка.
⑩Когато на екрана се появят показания представени на рис. H1, може
да се избере “Interval B.W. Times”, and press , на дисплея се появяват
данни посочени на рис. A10. С натискане на   или   to choose
interval backwash times. Натискане на  , запаметява избраната
настройка и връща към H1; Натискане на  , връща към H1 без
запаметяване на избраната настройка.
⑾ Когато на екрана се появят показания представени на рис. H1,
може да се избере “Interval Regen. D.”, and press  , на дисплея
появяват данни посочени на рис. A11. С натискане на  или   за
избиране на максимално количество дни м/у регенерации. Натискане
на , запаметява избраната настройка и връща към H1; Натискане
на , връща към H1 без запаметяване на избраната настройка.

3.6.Схемата на настройките 
(1)Потребителски настройки

  Когато свети иконата за заключени бутони , едновременно да 
се натиснат и да се задържат за 5 сек. бутоните  и , бутоните са 
отключени след като се чуе звукът “Di”. Да се натисне    за 
навлизане в режим потребителски настройки. С бутоните  или  
се преминава през нагласените стойности. С натискане на    се 
преминава в режим работа на уреда. Поредността е следната: 
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(2)Инженерни и фабрични настройки
Да се натиснат и да се задържат за 2 сек. бутоните и за 

навлизане в режим инженерни настройки. С бутоните  или се 
преминава през нагласените стойности. С натискане на  се 
преминава в режим работа на уреда.  
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Проблеми и решения 

A. Управляваща глава

Проблем Причина Решение 

1. Не се 
провежда
регенерация.

A.Прекъснато
електроподаване.
B.Циклите на 
регенерация са 
зададени неправилно. 
C. Главата е дефектна.
D. Моторът не работи.

A.Да се проверят кабелите,
щепселите и другите ел.
връзки .
B.Да се проверят и да се
възстановят правилните
цикли.
C. Да се подмени.
D. Да се подмени.

2.Регенерацията
се провежда в
неправилно
време.

A. Неправилно зададено
текущо време.
B.Захранването е било
прекъснато за повече от
3 дни.

Да се провери 
програмирането и да се 
зададе правилно текущо 
време. 

3. Омекотителят
подава твърда
вода.

A. Отворен или течащ
байпас.
B. Няма сол в
резервоара.
C. Повреден или 
замърсен инжектор.
D.Недостатъчно вода за
образуване на солев 
разтвор. 
E. Теч от уплътнение на
захранваща тръба.
F.Теч от вътрешен
клапан.
GЦиклите на 
регенерация са 
зададени неправилно. 
H. Изхабена или изтекла
смола.
I.Лошо качество на
захранваща вода или
блокиран дебитомер.

A. Байпасът да се затвори, да
се поправи или да се смени.
B. Да се добави сол.
C. Инжекторът да се почисти
или смени.
D. Да се провери и ако е
необходимо да се увеличи
времето на пълнене на
резервоара.
E. Да се провери и да се
поправи.
F. Клапанът да се смени.
G.Да се проверят и да се
възстановят правилните
цикли.
H. Да се провери за изтичане
на смола и да се поправи. Ако
са минали 8-10 години
смолата да се смени.
I. Да се монтират подходящи
предварителни филтри,
дебитометърът да се почисти
или да се смени .
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4. Омекотителят
не изтегля солев
разтвор.

A. Ниско налягане.
B.Маркучът е запушен.
C. Теч от маркуча.
D.Инжекторът не е
свързан.
E. Теч от клапана.
F. Дренажният маркуч е
запушен.
G. Клапанът е повреден.

A. Налягането да се увеличи.
B. Маркучът да се отпуши.
C. Маркучът да се смени.
D. Инжекторът да се почисти
или смени.
E. Клапанът да се смени.
F. Дренажният маркуч да се
отпуши.
G. Клапанът да се смени.

5. 
Системата 
използва 
прекалено 
много сол. 

A. Неправилни настройки
за солта.
B. Много вода в 
резервоара за сол. 

A. Настройките да се проверят и
да се променят.
B. Вижте точка No.6.

6. Много вода
в резервоара
за сол.

A. Времето за пълнене е
прекалено дълго.
B. След цикъла 
промиване със солев 
разтвор остава още 
разтвор. 
C. Запушен клапан или
маркуч.
D. Повреден предпазен
клапан.

A. Настройките да се проверят и
да се променят.
B. Да се проверят: инжекторът и
маркучът. 
C. Клапанът или маркучът да се
отпушат.
D. Предпазният клапан да се
поправи или смени.

7. Загуба на
налягане или
ръжда в 
тръбопровода 

A.Ръжда в тръбопровода.
B. Ръжда или др.
замърсявания в
омекотителя.
C. Замърсена смола.
D. Желязо във входяща
вода.

A. Тръбопроводът да се
почисти.
B. Клапанът и смолата да се
почистят. Да се увеличи
честотата на регенерациите.
C. Да се проверят: обратното
изплакване, изтеглянето на 
солев разтвор и пълнене на 
вода. Да се увеличи честотата 
на регенерациите и времето за 
обратно изплакване. 
D. Преди омекотителя аа се
монтира система за премахване
на желязо.
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8. Загуба на
смола от
дренажната
тръба

A. Въздух в системата.
B. Долната цедка е
счупена.
C. Неправилна дължина
на дренажната тръба.

A. Системата да се 
обезвъздуши.
B. Долната цедка да се смени.
C. Дължината на дренажната
тръба да се провери.

9. Постоянно
повтарящ се
цикъл.

A.Повреда в окабеляване
на сигнала.
B. Повреден контролер.
C.Запушване в 
задвиждащата предавка.
D. Г. Времето на циклите
за регенерация беше
зададено на нула.

A. Окабеляването на сигнала да
се провери.
B. Контролерът да се смени.
C. Да се отстранят 
замърсяванията от 
задвиждащата предавка. 
D. Да се зададе правилно време
за всеки от циклите.

10. Теч от
маркуч за
отпадна вода.

A. Теч от вътрешен
клапан.
Б.Захранването е било
прекъснато при обратно
промиване или бързо 
изплакване. 

A. Клапанът да се поправи или
смени.
B.Клапанът да се постави в
положение работен режим на
омекотителя или при изключен
байпасния клапан уредът да се
рестартира при възстановяване
на ел. захранване.

11. 
Неправилно 
промиване на 
смола със 
солев 
разтвор. 

A. Налягането е ниско или
променливо.
B. Инжекторът е запушен
или повреден.
C. Въздух в бутилка със
смолата.
D. Утайки в бутилката със
смола.

A. Да се регулира налягането на
водата.
B. Инжекторът да се почисти
или смени.
C. Да се намери причина.
D. Йонообменна смола да се
почисти от утайки или да се
смени.

12. Изтичане
на вода след
регенерация
от маркуча за
отпадна вода
или дренажна
тръба.

A. Чуждо тяло в клапана.
B. Твърда вода в корпуса
на клапана.
C. Прекалено високо
налягане пречещо на
клапана да застене в
правилна позиция.
D. Главата е в позиция
обратна промивка, а
изходният порт е свързан
с входа за изтегляне на
солев разтвор.

A. Чуждото тяло от клапана да
се премахне.
B. Сърцевината и/или 
уплътнението на клапана да се 
сменят. 
C. Налягането да се регулира.
D. Да се добави възвратен
клапан, соленоиден клапан или
предпазен клапан към
изходящия маркуч.
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13. Солена
вода след 
омекотителя 

A. Повреден или запушен
инжектор.
B. Клапанът за солев
разтвор не може да бъде 
затоврен. 
C. Времете за бърза
промивка е късо.

A. Инжекторът да се поправи
или смени.
B. Клапанът да се почисти или
да се смени.
C. Времето за бърза промивка
да се удължи.

14.Капацитетът
на омекотителя
е намален.

A.Неправилна
регенерация.
B. Замърсена смола.
C.Неправилни
настройки.
D. Влошено качество на
входяща вода.
E. Запушен дебитомер.

A. Настройките на регенерация
да се проверят.
B. Да се увеличи времето на
обратно промиване, смолата
да се почисти или смени.
C. Водата да се тества,
настройките да се променят
съгласно получените
резултати.
D. Да се проведе ръчна
регенерация и да се въведат
нови настройки.
E. Дебитомерът да се почисти
или смени.

B. Kонтролер
Проблем Причина Решение 

1.Всичките
индикатори се 
показват на 
дисплея. 

A. Връзката на предния
панел с контролера не 
работи. 
B. Контролната платка е
дефектна. 
C. Трансформаторът е
повреден.
D. Електроснабдяване на е
стабилно.

A. Кабелите да се
проверят и да се сменят.
B. Платката да се смени.
C.Трансформаторът да се
смени.
D. Ел.захранаването да се
провери.

2. Дисплеят не
работи.

A.Кабелът свързващ 
контролера с предния панел 
не работи. 
B. Повреден преден панел.
C.Контролната платка е
дефектна.
D.Прекъснато ел.захранване.

A. Кабелът да се провери
и да се смени.
B. Предният панел да се
смени.
C. Платката да се смени.
D. Ел.захранване да се
провери.
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3. E1 свети

A.Окабеляването на 
управляващ позицията на 
главата елемент с 
контролера е повредено. 
B. Управляващ позицията на
главата елемент е повреден.
C. Механичното задвижване
е повредено.
D. Контролната платка е
дефектна.
E.Окабеляването на
задвижването с контролера
е повредено.
F. Двигателят е повреден.

A. Кабелите да се сменят.
B. Управляващ позицията
на главата елемент се
смени.
C. Механичното
задвижване да се
провери, да се поправи
или смени.
D. Платката да се смени.
E. Кабелите да се сменят.
F. Двигателят да се смени.

4. E2 свети

A. Оптронът на управляващ
позицията на главата 
елемент е повреден. 
B.Окабеляването на 
управляващ позицията на 
главата елемент с 
контролера е повредено. 
C.Контролната платка е
дефектна.

A. Управляващ позицията
на главата елемент се
смени.

B. Кабелът да се смени.
C. Платката да се смени.

5. E3 или E4
свети

A. Контролната платка е
дефектна.

A. Платката да се смени.
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