
RYCHLÉ NASTAVENÍ
ZMĚKČOVAČ VODY EQUO SOFT

RÝCHLE NASTAVENIE
ZMÄKČOVAČ VODY EQUO SOFT



ZMĚNA JAZYKOVÉ MUTACE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY:
Před připojením napětí držte tlačítka          +          a poté připojte napájení. 
Po 5-ti sekundách je možno vybrat z nabídky jazyků slovenštinu nebo jiný 
preferovaný jazyk.

      ODEMKNUTÍ OVLÁDÁNÍ: stisknout ↑+↓ po dobu 5s

NASTAVENÍ JEDNOTKY NA OPTIMÁLNÍ EKONOMICKÝ PROVOZ:
1. Připojení jednotky dle návodu.
2. Regenerační průtok nastavit v rozšířeném menu (stisknout             → „Ďalšie 

nastavenia“ → „Nast. Kapacity zar.“) 
3. Nastavení počtu dnů na regeneraci (pokud vyšší jak 15 dní, tak nastavit zde: 

stisknout          → „Ďalšie nastavenia“ → „Nast. Max. dní/REG.“). Pokud bude 
jednotka provozována v místech, kde bude trvalý odběr (rodinný dům atd.) 
lze nastavit 30 dní dobu regenerace. V případě, že odběr vody nebude po 
dobu 7 dní a více (dovolená atd.) pak je po návratu doporučeno udělat 
manuální regeneraci.

4. Poté je potřeba doplnit sůl a zapnout přítok vody.
5. Spustit regeneraci tlačítkem
6. Po ukončení regenerace a protečení alespoň 100l začít s nastavením mix. 

ventilu. Při plně zašroubovaném šroubu bude tvrdost 0°f. Otevřít vždy po 
jedné otáčce a poté kapkami změřit znovu výstupní tvrdost tak, aby byla 
požadovaná dle první tabulky. 

AKTUÁLNÍ ČAS

ZÁMEK OVLÁDÁNÍ

MENU/POTVRDIT

ZPĚT K PROGRAMOVÁNÍ

SMĚR OTEVÍRÁNÍ VENTILU



ZMENA JAZYKOVEJ MUTÁCIE RIADIACEJ JEDNOTKY:
Pred pripojením napätia držte tlačidlá            +            a potom pripojte napájanie. 
Po 5-tich sekundách je možné vybrať z ponuky jazykov slovenčinu alebo iný 
preferovaný jazyk.

      ODOMKNUTIE OVLÁDANIA: stlačiť ↑+↓ po dobu 5s

NASTAVENIE JEDNOTKY NA OPTIMÁLNU EKONOMICKÚ PREVÁDZKU:
1. Pripojenie jednotky podľa návodu.
2. Regeneračný prietok nastaviť v rozšírenom menu (stlačiť         → „Ďalšie 

nastavenia“ → „Nast. Kapacity zar.“) 
3. Nastavenie počtu dní na regeneráciu (ak vyššie ako 15 dní, tak nastaviť tu: 

stlačiť          → „Ďalšie nastavenia“ → „Nast. Max. dní/REG.“). Pokiaľ bude 
jednotka prevádzkovaná v miestach, kde bude trvalý odber (rodinný dom 
atď.) je možné nastaviť 30 dní dobu regenerácie. V prípade, že odber 
vody nebude po dobu 7 dní a viac (dovolenka atď.) potom je po návrate 
odporúčané urobiť manuálnu regeneráciu.

4. Potom je potrebné doplniť soľ a zapnúť prítok vody.
5. Spustiť regeneráciu tlačidlom
6. Po ukončení regenerácie a pretečeniu aspoň 100l začať s nastavením mix. 

ventilu. Pri plne zaskrutkovanej skrutke bude tvrdosť 0°f. Otvoriť vždy po 
jednej otáčke a potom kvapkami zmerať znovu výstupnú tvrdosť tak, aby 
bola požadovaná podľa prvej tabuľky. 

AKTUÁLNY ČAS

ZÁMOK OVLÁDANIA

MENU/POTVRDIŤ

SPÄŤ NA PROGRAMOVANIE

SMER OTVÁRANIA VENTILU
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