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Benutzerhandbuch 

Wasserentharter 

• 1 Flaschendeckel (Abb. 1 , G)

2.3 PACKUNGSHINALT --------� 
• 1 Wasserentharter
• 1 Handbuch
• 2 Abflussrohre (Abb. 1 , E-

2.� TECHNISCHE MERKMALEE
Druck des Speisewassers: . . . . . O, 1 + 0,8 MPa (1 + 8 bar) 
Nenndurchflussmenge zu 4 bar: . 1 OOO I/h 
Raumtemperatur: ............ 4°C - 35°C 
AnschlOsse fur die Wasserzufuhr: 3/8"G; 3/4"G (fig. 3) 

2.5 MERKMALE DES SPEISEWASSERS 
Die Speisewasser soli: 
• klar und Trinkwasser sein
• eine Temperatur zwischen 6° und 25° C haben
• eine Harte unter 900 ppm CaC03 (90°n haben

2.6 ENTHARTERLEISTUNGEN JE NACH 
HARTEGRAD 

bei der Arbeit nicht gemaB der festgelegten Richtlinien ge
geben sind. 

• Vergewissern Sie sich, dass der Wasserdruck nicht unter
0,1 Mpa (1 bar) oder Ober 0,8 Mpa (8 bar) ist (es ist minde
stens 3 oder 4 bar empfohlen).

• Falls der Wasserdruck Ober 8 bar ist, ist es empfohlen, ein
Druckminderer einzubauen.

• Bewahren Sie das Salz in Sacken bzw. in Schachteln auf -
nicht an feuchten Orten oder auf dem Baden; z.B. nutzen
Sie beispielweise eine Holzpalette.

3.3 ANSCHLUSS AN DAS WASSERNETZ (Abb. 1) 
Der Anschluss an das Wassernetz muss gemaB den gelten
den Richtlinien, Herstelleranweisungen und vom qualifizierten 
Personal ertolgen. 
Wahrend der Aufstellung benutzen Sie nur Rohre, 
Verbindungen, Ventile und Bauelemente, die gemaB DM 
17 4/2004 und heben ihren hygienischen lntegritat in der 
Packung bis zur Aufstellung aut. Es ist verboten, unpassend 
hygienisch aufbewahrte Materialien und Komponenten zu 
benutzen, die nicht fur den Kontakt mit dem Trinkwasser 

ENTHARTETE LITER VON WASSER NACH DEM HARTE 

MODELL 
h GEWICHT HARZ SALZ/RIG. 20

°

f 30
°

f 40
°

f 50
°

f 60
°

f 

[mm] [kg] [I] [kg] 11
°

d 16
°

d 22
° 

d 28
°

d 33
°

d 

200 ppm CaCO, 300 ppm CaCO, 400 ppm CaCO, 500 ppm CaCO, 600 ppm CaCO, 

231210 400 7,5 5,6 1 1680 

231227 500 9,5 8,4 1,5 2520 

231234 600 12 11,2 2 3360 

3. AUFSTELLUNG

3.1 PACKUNG 
• Var der Aufstellung OberprOfen Sie bitte, dass das Gerat

keine Schaden oder Mangel aufweist. Im Zweifelsfall sol
lten eventuell beim Transport entstandene Schaden dem
Handler mitgeteilt werden. Seine Kontaktdaten befinden
sich aut der ROckseite dieses Handbuches.

• Die Packung gut aufbewahren und die kleinen und gefahrl
ichen Teile weit weg von Kindern aufzubewahren.

3.2 WAHL DES AUFSTELLUNGSORTES 
• UberprOfen Sie, dass nicht bereits ein anderes

Wasserbehandlungssystem vorhanden ist.
• UberprOfen Sie, dass die Wasserentnahme aus einem

Schlauch kommt, wo Trinkwasser flieBt. Var der Aufstellung
ist eine Analyse der chemisch-physikalischen Parameter
und der Harte des Eingangstrinkwassers empfohlen.

• Stellen Sie das Gerat in der Nahe eines Pumpensumpfes
aut, damit das wahrend der Regeneration entstandene
Abwasser abflieBen kann.

• Stellen Sie das Gerat in einer trockenen und leicht zugang
lichen Lage aut, urn die Wartungs-, Regenerations- und
Reinigungsarbeiten zu ermoglichen. Das Gerat dart nicht an
einem unsauberen oder schwer zu reinigenden Ort aufge
stellt werden, wo hygienische Grundsatze fehlen.

• UberprOfen Sie, dass die Umgebungstemperatur, wo das
Gerat aufgestellt ist, zwischen 4° C und 35° C liegt.

• Das Gerat dart nicht in der Nahe von saurehaltigen und/
oder korrodierenden Substanzen aufgestellt werden;

• Stellen Sie das Gerat nicht in eine Umgebung, wo die
elektrischen Sicherheitsbestimmungen sowie die Sicherheit
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1120 840 672 560 

1680 1260 1008 840 

2240 1680 1344 1120 

geeignet sind. Diese konnten die Qualitat des behandelten 
yvassers und des Gerates beeintrachtigen. 
UberprOfen Sie, dass die hygienischen Sicherheitsdeckel bei 
dem Eingang und Ausgang des Gerates vorhanden sind und 
entfernen Sie sie nur wahrend der Phase des Anschluss an 
das Trinkwassernetz. 
Verbinden Sie die Wassereingangs- (Abb. 1, A) und 
Ausgangsrohre (Abb. 1, B) an die AnschlOsse (Abb. 3) des 
Entharters und sicher verschrauben. 
OberprOfen Sie dass: 
• Die Eingangs- (Abb. 1, A) und Ausgangsrohre (Abb. 1, B)

gemaB den „Trinkwasserschlauche Richtlinien" sind;
• das Wassereingangsrohr (Abb. 1, A)  einen inneren

Durchmesser von mindestens 7 mm hat;
• zwischen dem Wassernetz und dem Entharter einen vom

Benutzer installierten Hahn (Abb. 1, M) vorhanden ist. Dies
ermoglicht, den Wasserdurchfluss zu unterbrechen, falls
notwendig.

• Eventuelle ROcklaufe von heiBem Wasser konnen den
Entharter beschadigen. Deshalb ist es empfehlenswert,
ein ROckschlagventil (Abb. 1, I) (DVGW, DIN 1988 T2) am
Ausgangsrohr des Entharters einzubauen.

• lnstallieren Sie einen Hahn zur Ausgangswasserentnahme,
urn die Harte zu kontrollieren.

• Die Anschlussschlauche sollen frei sein und dOrten nicht ge-
quetscht werden und/oder zu enge Abklemmungen bilden.

3.4 ANSCHLUSS AN DAS ABFLUSSNITT 
Das wahrend der Regeneration abflieBende Wasser muss 
durch ein Plastikrohr (in der Lieferung enthalten) (Abb. 1, F) in 
den nachsten Abfluss geleitet werden. 
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Instrukcja obsługi 

__ Zmiękczacza Wody ______ _ 
1. WST P I UWAGI OGOLNE
1.1 PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla osób wykwali
fikowanych i obeznanych z lokalnymi zasadami bezpieczenstwa
i higieny.
Celem tej instrukcji jest dostarczenie, zarówno osobie instalującej
jak i użytkownikowi zmiękczacza, wszelkich informacji i ostrzeżen
dotyczących urządzenia:
PRZECHOWYWANIE I WŁASCIWA KONSERWACJA
URZĄDZENIA PRZED PIERWSZYM UŻVCIEM:
• miejsce i warunki atmosferyczne
• data ważności

DLA INSTALUJĄCEGO
• środki ostrożności dotyczące higieny
• opis i charakterystyka urządzenia
• miejsce i sposób instalacji
• uruchomienie
• procedura postępowania po długich okresach nieużywania

urządzenia
• utylizacja
• rozwiązywanie ewentualnych problemów

DLA UŻVTKOWNIKA
• instrukcja rutynowej regeneracji żywicy
• ostrzeżenia dotyczące pielęgnacji i czyszczenia urządzenia
• przestrogi higieniczne i zalecenia sanitarne dotyczace wody

produkowanej przez urzadzenie
Niniejsza broszura ma również za zadanie zakreślić odpowie
dzialność osoby instalującej oraz użytkownika i zapobiec 
niewłaściwemu korzystaniu z urzadzenia. Prosimy o zapoznanie 
się z instrukcją obsługi przed instalacją i przed pierwszym 
użyciem zmiękczacza. Niezastosowanie się do zaleceń zawar
tych w instrukcji zdejmuje z producenta odpowiedzialność za 
ewentualne szkody wyrządone osobom, zwierzętom lub rzeczom 
i jest równoznaczne z anulowaniem gwarancji urządzenia. 

1.2 PRZECHOWYWANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI 
Niniejsza instrukcja jest integralną częścią produktu. 
Powinna być skrupulatnie przechowywana i każdorazowo 
towarzyszyć urządzeniu w momencie przekazywania go in
nemu użytkownikowi lub właścicielowi. 

1.3 IDENTYFIKACJA PRODUKTU 
Zmiękczacz wody jest oznaczony pogrubionymi cyframi, w 
lewym dolnym rogu etykiety urądzenia (rys. 1 L), która jest pr
zymocowana do cylindra zmiękczacza, na opakowaniu oraz na 
odwrocie ostatniej strony tej instrukcji obsługi. 

1.4 DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z przepisami 
wspólnotowymi oraz krajowymi obowiązującymi w momencie 
wypuszczenia go na rynek. 
Deklaracja zgodności poświadczona przez producenta dostępna 
jest na życzenie oraz na stronie internetowej producenta. 

1.5 NORMY BEZPIECZENSTWA I HIGIENY ORAZ BADANIA TiFQ 
- INSMUTU JAKOŚCI I HIGIENY PRODUKCJI ŻVWNOŚCI

To urządzenie zostało zaprojektowane i poddane testom w ce
lu sprawdzenia zgodności z kryteriami sanitarnymi określonymi 
we w/oskim rozporządzeniu ustawodawczym n. 31/2001 oraz w 
zgodzie z dekretem ministerialnym Republiki Włoskiej 25/2012. 
Do napraw, eksploatacji oraz konserwacji i interwencji nadzwyc
zajnych, NIEZBĘDNE jest wykorzystane oryginalnych części za
miennych w celu zapewnienia higieny i bezpieczeństwa. 
Dla zagwarantowania higieny produktu zaleca się rozpakowanie 
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urządzenia jedynie w momencie jego instalacji. 
Urządzenie zostało p9ddane testom przez TiFQ - Instytut Jakosci 
i Higieny Produkcji Zywności w akredytowanym laboratorium 
(tabelę strona 27). 

1.6 ZALECENIA I OSTRZEŻENIA 
MAGAZYNOWANIE: 
• przechowuj zmiękczacz w suchym pomieszczeniu
• temperatura w miejscu przechowywania nie powinna być

niższa niż 0°C ani wyższa niż 35°C
• okres przechowywania powinien przewidywać pierwsze uru-

chomienie zmiękczacza w przeciągu 24 miesięcy

DLA INSTALUJĄCEGO 
Instalowanie sprzętu należy rozpocząć po dokładnym zapoznaniu 
się z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi. W razie trud
ności zaleca się skorzystać z pomocy sprzedawcy, którego dane 
znajdują się na ostatniej stronie niniejszej broszury. 

DLA UŻVTKOWNIKA 
• Niniejsze urządzenie nie może być używane przez dzieci oraz

przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, umysłowej
lub sensorycznej, jak również przez osoby bez doświadcz
enia, lub bez nadzoru. Osoba instalująca musi być świad
oma wytycznych dotyczących prawidłowego i bezpiecznego
użycia urządzenia i niebiezpieczeństw wynikających z jego
użytkowania.

• Samodzielne dokonywanie napraw może spowodować uszko
dzenia i straty, skontaktuj sie z montażystą.

• W celu przeprowadzenia regeneracji i okresowego uzupełn
iania soli dokładnie przeczytaj rozdział "URUCHOMIENIE I
INSTRUKCJA REGENERACJI"

• Czyszczenie urządzenia jest powinnością użytkownika.

Producent nie odpowiada za ewentualne szkody i/lub 
obrażenia ciała wynikające z niezastosowania się do 
powyższych reguł. 

2. PREZENTACJA UR DZENIA
2.1 ZASADY DZIAŁANIA
Żywice kationitowe, zawarte w cylindrze zmiękczacza, mają
właściwość przekształcania węglanu wapnia (wapń) w węglan
sodu, który rozpuszcza się w wodzie w temperaturach typowych
dla działania zarówno ekspresów do kawy jak i maszyn do pro
dukcji lodu.
Potencjał oddawania z żywic jonów sodu, niezbędnych do
zmiękczenia wody pitnej, stopniowo wyczerpuje sie w zalezno
sci od czestosci używania urządzenia i ilości uzdatnianej wody.
Wymagana jest zatem regeneracja żywic, ktorą przeprowadza się
przepłukując wyczerpane żywice roztworem soli kuchennej. Ten
proces reaktywuje żywice i przywraca je do stanu poczatkowego.
Zywice z czasem, w zależnosci od częstości reaktywacji, tracą
swoje właściwości wymiany jonów i w konsekwencji zmniejsza
się ich wydajność. Zaleca sie całkowitą wymianę żywic po sied
miu latach użytkowania urządzenia.

2.2 OPIS URZĄDZENIA (rys. 1) 
Podstawowe elementy zmiękczacza to: 
• 1 cylinder z żywicą zmiękczającą wodę
• 2 zawory trójdrożne (rys. 1, C-D)
• 1 pokrywa cylindra (rys. 1, G)
2.3 OPAKOWANIE ZAWIERA

• 1 zmiękczacz wody
• 1 instrukcja obsługi
• 2 węże odpływowe (rys. 1, E-F)

Instrukcja obsługi Zmiekczacza Wody 



Instrukcja obsługi 

Zmiękczacza Wody __ 
2.4 DANE TECHNICZNE 
Minimalne/maksymalne ciśnienie: . O, 1 + 0,8 MPa (1 + 8 bar) 
Przepływ nominalny przy: . . . . . . . 1 OOO 1/h 
Temperatura otoczenia: ........ 4°C - 35°C 
Przyłącza do sieci wodociągowej: . 3/S"G; 3/4"G (fig. 3) 

2.5 WYMOGI WODY DO ZASILANIA URZĄDZENIA 
Woda do zasilania musi: 
• byc wodą pitną i przejrzystą
• mieć temperaturę pomiędzy 6° a 25°C
• mieć twardość poniżej 900 ppm CaCO3 (90°�

2.6 POTENCJAŁ ;MIĘKCZACZA W STOSUNKU
DO TWARDOSCI WODY 

3.3 PODŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ (rys.1) 
Podłączenie do sieci wodociągowej musi zostać wykonane w 
zgodzie z obowiązującymi normami, według instrukcji producenta 
i przez wykwalifikowany personel. 
Podczas instalacji należy używać rur, przyłączy, zaworów i innych 
komponentów zgodnych z dekretem ministerialnym Republiki 
Włoskiej 17 4/2004 pozostających w higienicznym opakowaniu 
aż do momentu montażu. Zabronione jest używanie materia/ów 
i elementów nie nadających się do kontaktu z wodą pitną, pr
zechowywanych w niehigieniczny sposób, ponieważ mogłoby 
to wpłynąc na jakość uzdatnionej wody oraz na stan urządzenia. 
Po/ączyc wąż wpustu wody (rys. 1, A) i wąż wylotu wody (rys. 1, 
B) ze złączami (rys. 3) zmiękczacza i dokładnie dokręcić.
Skontrolować czy: 

LITRY WODY UZDATNIONEJ W STOSUNKU DO JEJ TWARDOŚCI 

MODEL 
h WAGA ŻYWICE SÓLJRIG 20°f 30°f 40°f 50°f 60°f 

[mm] [kg] [I] [kg] 11°d 16°d 22° d 28°d 33°d 

200 ppm CaCO, 300 ppm caca, 400 ppm caca, 500 ppm caca, 600 ppm CaCO, 

231210 400 7,5 5,6 1 1680 

231227 500 9,5 8,4 1,5 2520 

231234 600 12 11,2 2 3360 

3. INSTALACJA
3.1 OPAKOWANIE
• Przed instalacją należy upewnić się że urządzenie nie przejawia

nieprawidłowosci i jest wolne od uszkodzeń wynikających z
transportu; w razie wątpliwosci zwrocić się do sprzedawcy,
którego dane można znaleźć na odwrocie ostatniej strony in
strukcji;

• Zachować na pewien czas opakowanie, upewniając się by
znajdowało się z dala od dzieci

3.2 WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI 
• Upewnić się, że powyżej punktu instalacji urządzenia nie znaj

duje sie już jakikolwiek inny system uzdatniania.
• Upewnić się, że pobranie wody następuje z sieci, która

rozprowadza wodę pitną. Zaleca się przeprowadzenie kontroli
parametrów chemiczno-fizycznych oraz twardości wody su
rowej przed instalacją.

• Zainstalować urządzenie w pobliżu odpływu do kanalizacji dla
popłuczyn powstałych podcas regeneracji żywic.

• Zainstalować urządzenie w miejscu suchym i łatwo dostępnym
w celach konserwacji, regeneracji i czyszczenia; nie instalować
urządzenia w miejscach brudnych, w których nie przestrzega
się zasad higieny lub sprzątanie jest utrudnione.

• Upewnić się, że temperatura otoczenia w miejscu instalacji nie
spada poniżej 4°C i nie przekracza 35°C,

• Nie trzymac w pobliżu kwasów lub produktów powodujących
korozję.

• Nie instalować w otoczeniu, w którym nie są przestrzegane
normy dot. bezpieczenstwa elektrycznego lub ogólne normy
bezpieczeństwa.

• Ciśnienie wody nie może byc niższe niż 0.1 Mpa (1 bar) lub
wyższe od 0.8 Mpa (8 bar) (zalecane ciśnienie to co najmniej 3
lub 4 bar).

• W przypadku gdy ciśnienie przewyższa 8 bar zaleca się zain
stalowanie reduktora ciśnienia.

• Sól w workach nie może być przechowywana w pomieszczeniu
wilgotnym, lub w bezpośrednim kontakcie z podłożem; zaleca
się składowanie worków np. na palecie drewnianej.
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1120 840 672 560 

1680 1260 1008 840 

2240 1680 1344 1120 

• Wąż wpustowy oraz wylotowy (rys. 1, A i B) są zgodne z norma
mi dotyczącymi węży przyłączeniowych do wody pitnej.

• Wąż wpustu wody (rys. 1, A) ma średnicę co najmniej 7 mm.
• Między siecią wodociągową oraz zmi1kczaczem użytkownik

musi we własnym zakresie zainstalowac zawór (rys. 1, M) który
w razie konieczności pozwoli na przerwanie dopływu wody.

• Zainstaluj na wężu wylotowym zawór zwrotny (rys. 1, I) (DVGW,
DIN 1988 T2), dla uchronienia zmiękczacza przed ewentualny
mi zwrotami wody gorącej, ktora mogłaby uszkodzić urządzen
ie.

• Należy przewidzieć zawór do pobierania wody w celu kontroli
parametrów

Upewnić się, że węże nie są zniekształcone i nie mają zatorów. 

3.4 PODŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACYJNEJ 
Woda wypływająca podczas regeneracji, dołączonym do zestawu 
wężem elastycznym (rys. 1, F) musi spływać do najbliższego 
odpływu. 
Uwaga: wąż odpływowy musi być zawieszony, a nie zato
piony w wodzie odpływowej (rys. 1, N). 

Po zakończonej instalacji, przed otwarciem zaworów wpu
stu i wylotu wody (rys. 1, C-D), wykonać cykl płukania żywic 
zgodnie z rozdziałem "URUCHOMIENIE I INSTRUKCJA 
REGENERACJI". 

4. URUCHOMIENIE I INSTRUKCJA REGENERACJI
4.1 PLUKANIE ZVWIC (rys. 2)
Umieść wąż w odpływie
Przesuń dźwignie zaworów w lewo i otwórz dopływ wody.
Odczekaj aż wypływająca woda bedzie przejrzysta, po czym pr
zerwij dopływ wody (rys. 1, M) i połącz wąż wylotowy z urządzen
iem zasilanym przez zmiękczacz.

4.2 RUTYNOWA REGENERACJA (rys. 4) 
• Pozycja B (FAZA DEKOMPRESJI)
1) Umieść w wiadrze wąż upustowy (rys. 1, E i rys. 4, pozycja 8).
2) Przesuń dźwignie zaworow w prawo i zaczekaj aż ciśnienie się
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unormuje. 

3) Zdejmij pokrywę (rys. 1, G) i dodaj sól w ilości zależnej od
modelu urządzenia (zobacz tabela paragraf 2.6).

• Pozycja C (OCZYSZCZANIE)
Przepłucz nakrętke i oczyść wlot (rys.4, C) z ewentualnych po
zostałości soli.
Oczyść pokrywę zmiękczacza z pozostałości soli i osusz dobrze
cylinder we wszystkich zakamarkach z jakiegolowiek ewentualne
go wycieku słonej wody
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną
korozję części stalowych cylindra spowodowaną niedosto
sowaniem się do powyższych instrukcji.
4) Zamknij pokrywę (rys. 1, G) I dokładnie dokręć pokręt/o.
• Pozycja D (TRYB PŁUKANIA)
5) Przesuń dźwignię zaworu wpustu wody (rys. 1, C) w lewo
6) Pozwól wyciec słonej wodzie z węża odpływowego aż do

momentu, w którym woda będzie miękka (oko/o 40 minut).
• Pozycja A (TRYB PRACY)
7) Przywróć zmiękczacz do trybu normalnej pracy obracając

dźwignię zaworu wylotu wody lewo (rys. 1, D)
UWAGA: Podczas regeneracji sprzęt podłączony do zmiękcz
acza nie jest zasilany. 

5. KONSERWACJA DLA INSTALATORA:
5.1 WYMIANA ZVWIC
Potencja/ zmiękczający żywic wyczerpuje się po około 5-7 la
tach; okres ten może ulec zmianie w zależnosci od właściwości
wody surowej poddawanej uzdatnianiu oraz intensywności pracy
urządzenia.
Po upływie tego okresu należy ocenić czy wymiana żywic jest
wystarczająca, czy też należy wymienić cale urządzenie.
Aby wymienić żywice należy odłączyć zmiękczacz i przenieść go
w miejsce odpowiednie do wykonania wymiany oraz do umycia
wnętrza cylindra.
Aby odłączyć zmiękczacz:
1) Zamkn9 zawór wpustu wody (rys. 1, M)
2) Umieśc wąż upustowy w wiadrze (rys. 1, E i rys. 4, pozycja B).
3) Przesuń w prawo dźwignie zaworów jak na rys. 4, pozycja B.
4) Odczekaj chwilę na dekompresję cylindra.
5) Kiedy woda wypłynie całkowicie z węża upustowego (rys. 1,

E) odkręć wąż wpustowy (rys. 1,A) i wylotowy (rys. 1, B) od
złączy (rys. 3).

6) Otworz pokrywę (rys. 1, G) i przystąp do wymiany żywic,
umywszy uprzednio wnętrze cylindra.

�ie wyrzucaj żywic do kanalizacji. 
Zywice nie są biodegradowalne i powinny byc utylizowane zgo
dnie z obowiązującymi przepisami jako odpady specjalne, nie 
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stwarzające zagrożenia (kod CER 190905). 
Po wymianie żywicy umyj nakrętkę oraz pokrywę cylindra z 
ewentualnych pozostałości żywicy. 
7) Zamknij pokrywę (rys. 1, G), dokręć i odnieś zmiękczacz na

miejsce użytkowania.
8) Przyłącz wąż wlotowy i wylotowy do złączy (rys. 3) i dobrze

dokręć.
9) Wykonaj cykl płukania żywic tak jak opisano w paragrafie 4.1.

5.2 KONSERWACJA ŻVWIC ORAZ URUCHOMIENIE
PO DŁUGICH OKRESACH NIEUŻYWANIA 

W przypadku nieużywania zmiękczacza przez okes dłuższy niż 30 
dni, zaleca się wykonanie podwójnego cyklu regeneracji i pozo
stawienie zmiękczacza z zamkniętą pokrywą (rys. 1, G). 
Należy unikać nieużywania urządzenia pprzez okres powyżej 12 
miesięcy i zabrania się reaktywowania systemu po takim okresie 
przestoju. 
Po okresach nieużywania krótszych niż 12 miesięcy należy wyko
nać cykl płukania żywic oraz rutynową regenerację (patrz pkt 4.1 i 
4.2) przed ponownym uruchomieniem urządzenia. 

6. NIEWŁASCIWE UZYCIE UR DZENIA
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane w celu zmiękcz
ania wody pitnej z przeznaczeniem do użytku technicznego i
domowego.
Zmiękczacza nie wolno używać do innych celów i nie może być
przerabiany pod żadnym pozorem.
Jakiekolwiek użycie w celu odmiennym od wskazanego jest
uważane za użycie niezgodne z przeznaczeniem i tym samym
niebezpieczne.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
wynikłe z niewłaściwego lub błędnego użycia urządzenia.
• Zabrania się zasilania urządzenia płynami innymi niż woda pi

tna.
• Zabrania się wkładania do cylindra produktów innych niż chlo

rek sodu NaCI (sól kuchenna).

7. UTYLIZACJA UR DZENIA
Utylizacja materia/ów musi być przeprowadzona według
obowiązujących norm.
Zmiękczacz składa się z materia/ów nie stwarzających nie
bezpieczeństwa, z których wiekszość to polimery oraz stal
nierdzewna; należy pozbywać się ich zgodnie obowiązującym
prawem.
�ie wolno wyrzucać żywic do kanalizacji.
Zywice nie są biodegradowalne i powinny być utylizowane jako
odpady specjalne, nie stwarzające zagrożenia (kod CER 190905).
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APPARECCHIATURA AD USO DOMESTICO PER IL TRATTAMENTO Dl ACQUE 
POTABILI 
Questo apparecchio e un addolcitore ad uso domestico collegato solo ed 
esclusivamente alla rete dell'acqua potabile. 
I valori rappresentati si riferiscono ad una sperimentazione su 2540 litri con acqua 
domestica potabile ed 1 ciclo di rigenerazione manuale, in accorda con PO interno 
TiFQLab. 
I valori di parametro sano in rispondenza a quanta indicato dal Decreto legislativo 
del 2 Febbraio 2001, n. 31 e successivi recepimenti. 

Riferimento normativo 
(D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e 

successivi recepimenti) 
Prescriptive values according to Legisla-
tive decree n.31, February 2, 2001, and 

following transpositions 

EQUIPMENT FOR DOMESTIC TREATMENT OF DRINKING WATER 
This equipment is a water softener for domestic use, to be connected exclu
sively with the water system. 
The following values refer to a test on 2540 litres, with domestic drinking water 
and 1 cycle of manuał regeneration, in compliance with TiFQ interna! regulations 
on testing. 
The parameters comply with the values indicated by the ltalian norms on the 
subject, the Legislative decree n.31, February 2, 2001, and following tran
spositions. 

Parametro Valeurs normatifs selon la łoi italienne Acqua domestica potabile di prova Acqua domestica potabile di prova trattata 
Parameters Decret Legislatif du 2 fevrier 2001, n.31, et Domestic drinking water for testing Domestic drinking water for testing, treated 
Parametres transpositions suivantes Eau domestique potable d'essais Eau domestique potable d'essais traitee 
Parameter Rechtssetzender Hinweis Test Haustrinkwasser Bearbeitetes Test Haustrinkwasser 
Parametro 

(D.lgs. 2. Februar 2001, Agua domestica potable de prueba Agua domestica potable tratada n. 31 und folgende MaBnahme) AoMaWHllll m1TbeBaH BOAa AJlll npo6b1 napaMeTpb1 Referencia normativa Wartości dla wody pitnej poddanej testom 06pa60TaHHaH AOMaWHllll nl1Tb8B8H BOAa AJlll npo6bl 
Parametry (Ley de 2 de Febrero 2001, n. 31 y przed uzdatnieniem Wartości dla wody pitnej uzdatnionej 

siguientes reconocimientos) 
HopMaTIIBHaH CCblnKa (3aK. AKT OT 
02.02.2001,H.31 c noCJl. AOnOJlH.) 

Norma 
(wg rozporządzenia Rep. W/oskiej z 

dn. 2 lutego 2001, n. 31 i dalsze zmiany) 

Durezza 15 - 50 Of 
Min. 17,70 - Max. 18,80 Min. O, 1 O- Max. 0,20 

Hardness (valori consigliati - recommended values) 

Conduttivita 2500 µScm-1 a 20 °G Media400 Media 415 
Conductivity 

Torbidita Accettabile e senza anomale variazioni 
Max. 1 NTU Max. 1 NTU 

Turbidity Acceptable and lacking anomalous variations 

Ammonio 0,50 mg/L 
Non rilevato Non rilevato 

Ammonium Not detected Not detected 

Calcio 100 mg/L 
Min. 47,69- Max. 48,32 mg/L Min. 0,29 - Max. 0,56 mg/L 

Calcium (consigliato - recommended) 

Magnesio 50 mg/L Min. 14, 11 -Max. 14,35 mg/L Min. 0,07 - Max. 0,09 mg/L 

Magnesium (consigliato - recommended) 

Sodio 200 mg/L Min. 3,27 - Max. 3,36 mg/L Min. 90,04 - Max. 93.30 mg/L 
Sodium 

Ferro 200 µg/L Min. 2,32 - Max. 4, 19 µg/L Min. 6,08 - Max. 6,97 µg/L 
Iron 

Escherichia Coli O UFG/ 100 ml 
Non rilevato Non rilevato 

Not detected Not detected 

Pseudomonas Non rilevato Non rilevato 
Aeruginosa O UFG/ 250 ml 

Not detected Not detected 

I materiali costituenti il sistema di addolcimento a contatto con l'acqua pota
bile risultano conformi ai requisiti del D.M. 6 aprile 2004, n. 174 

The drinking water-contact materials of the water softener comply with the 
parameters requested by the ltalian laws (D.M. 6 aprile 2004, n.174). 

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione 
periodica al fine di garantire i requisiti di potabilita dell'acqua potabile trattata ed il 
mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. 
UTILIZZARE SECONDO MANUALE D'USO E MANUTENZIONE 
La sperimentazione e stata eseguita presso 
TiFQLAB - Universita della Calabria 

WARNING: this equipment needs periodic maintenance to guarantee the treated 
drinking water requirements and to maintain the features declared by the manu
facturer. 
THE EQUIPMENT MUST BE USED FOLLOWING THE RULES IN THE MANUAL 
Testing by TiFQLAB 
Testing by TiFQLAB - Universita della Calabria 
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