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ÚVOD 
 

Filtr pro změkčení vody AQUAPHOR-WaterMax (dále jen „Změkčovač“) je vyroben společností WaterBoss 
International  (USA, Groveport, Ohio) na objednávku společnosti Aquaphor, s.r.o., (Rusko, Petrohrad). 

Změkčovač je určen pro filtraci tvrdých iontů (vápník, hořčík), železa, manganu, chlóru, organických látek, 
chlorovaných organických sloučenin, k normalizaci pH (v závislosti na modelu a dodatečné náplně) a k odstranění 
usazenin z vody obecních a lokálních vodovodů (vrtů, studní aj.) v případě, že kvalita vody odpovídá normám 
stanoveným v tomto návodu. 
 
 

Testováno a schváleno 
Dle průmyslových standardů 

Water Quality Association 
S-100 
S-101 

 
Certifikát shody S-101-90 Asociace kvality vody (Water Quality Assoc., USA) splňuje hygienické předpisy. 

Zlatá pečeť Asociace kvality vody (WQA) potvrzuje, že tento výrobek byl testován a schválen Asociací kvality vody. 
Všechny elektronické součásti produktu jsou zařazeny do seznamů UL nebo CSA, a všechny součásti, které se 
dostávají do kontaktu s odfiltrovanou vodou, jsou zařazeny do seznamů FDA (Úřad pro hygienický dohled nad 
kvalitou potravin a léčiv) a NSF (Národní vědecký fond). Změkčovač s mezinárodními certifikáty USA je dle 
hygienických parametrů povolen pro dovoz do EU s cílem následné realizace jako filtru pro změkčení (snížení 
tvrdosti) vody při splnění hygienických norem a pravidel provozu. 

Materiály filtru jsou bezpečné, netoxické a neuvolňují do vody žádné látky nebezpečné pro zdraví nebo 
životní prostředí. Dle hygienických a sanitárně-chemických ukazatelů Změkčovač splňuje hygienické normy. 
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE A PROVOZNÍ PODMÍNKY ZMĚKČOVAČE 

 
MODEL 53MAQ 53BEQ  

* 
53MXQ 53MDQ 52AMQ 

* 
52APQ 
** *** 

52AKQ 52AJQ 
**** 

Tanin (mg/l) 0 0 0 0-2 0 0 0 0 
Síra (mg/l) 0 0 0 0 0 0-5** 0 0 

Železo a mangan (mg/l) • 0 0 12 0 12 2-12** 15 5 
Max. kompenzovaná tvrdost (mgekv/l) 31 31 38 31++ 31 31 31 21 
Max. obsah chlóru (mg/l) 1 3 0 0 0 0 0 0 
Minimální pH 7 7 7 7 7 7 7 6,3 
Mechanická filtrace (mikron) 20 25 20 20 20 20 20 20 
#1 Solná regenerace – 18870mgekv  na 
1kg soli.Spotřeba soli, kg/ Absorpční 
schopnost pryskyřice, mgekv 

0,3/5850 0,3/5850 0,48/9360 ----- 0,3/5850 ----- ---- ---- 

#2 Solná regenerace – 16655 mgekv na 1 
kg soli. Spotřeba soli, kg / Absorpční 
schopnost pryskyřice, mgekv 

0,84/13890 0,84/13890 1,3/21680 ----- 0,84/1389
0 

---- ---- 0,84/138
90 

#3 Solná regenerace – 18870mgekv  na 
1kg soli. Spotřeba soli, kg/ Absorpční 
schopnost pryskyřice, mgekv 

1,6/28730 1,6/28730 2,9/44840 2,6/28730 1,6/28730 1,6/28730 1,6/28730 1,6/2873
0 

#4 Solná regenerace – 12348 mgekv na 1 
kg soli. Spotřeba soli, kg / Absorpční 
schopnost pryskyřice, mgekv 

2,8/35300 2,8/35300 4,4/55090 3,3/35300 2,8/35300 2,8/35300 2,8/35300 2,8/3530
0 

Objem vsázky # 1 0,46kg 0,61kg 0,46kg 0,46kg ----- ---- ---- ---- 
Objem vsázky # 2 prázdno 11 l 17 l 8,5 l 1,8 kg 8,3 kg 11 l 11 l 
Objem vsázky # 3 30 l 30 l 30 l 30 l 30 l 30 l 30 l 30 
Rychlost nepřímého výplachu při 
minimálním  tlaku (m3/hod)  

0,545+ 0,681+ 0,545+ 0,545+ 1,135+ *** 
prázdno+ 

1,589+ 1,589+ 

Rychlost doplnění solné nádrže (m3/hod) 0,11  0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
Tlak vody (min-max), atm. 1,4-8,1 1,4-8,1 1,4-8,1 1,4-8,1 1,4-8,1 2-8,1 2 8,1 
Produktivita při snížení tlaku 1,7 atm, 
m3/hod. 

4,4 4,4 3,8 3,8 5,2 4,4 4,4 4,6 

Produktivita při snížení tlaku 1 atm, 
m3/hod. 

2,49 2,95 2,38 2,38 2,54 2,4 2,4 2,83 

Snížení tlaku při proudu 0,91 m3/hod, atm 0,44 0,57 0,57 0,57 0,21 0,4 0,4 0,47 
(#1 Solná regenerace) Trvání regenerace, 
min./spotřeba vody, l 

12/51,09 12/60,56 12/51,09 ------ 12/90,84 ----- ----- ----- 

(#2 Solná regenerace) Trvání regenerace, 
min./spotřeba vody, l 

18/62,45 18/71,91 26/77,59 ----- 18/102,19 ----- ----- 23/264,9
5 

(#3 Solná regenerace) Trvání regenerace, 
min./spotřeba vody, l 

38/100,3 38/111,65 58/138,15 47/117,33 38/140,04 44/302,8 44/302,8 44/302,8 

(#4 Solná regenerace) Trvání regenerace, 
min./spotřeba vody,  l 

56/134,6 56/143,83 74/168,43 64/149,5 58/211,65 38/111,65 38/111,65 38/111,6
5 

Hmotnost, kg 40,5 45,6 50,4 45,6 42 50,1 48 54 
, 
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Technické parametry a podmínky použití 
 
Vstup / výstup: 1” 
Odvodňovací potrubí: (minimální vnitřní průměr) 1/2" 
Teplota vody: +5 - +40°C 
Výška: 76,83 cm 
Půdorys: 38,1cm x 76,2 cm 
Množství náplně v solné nádrži: 90 kg 
Solná regenerace: 2,46 l/min 
Spotřeba solného roztoku: 0,95 l/min 
Pomalé proplachování: 1,51 l/min 
Elektrické napájení: 230/12 VAC, 50 Hz 
Snížení obsahu železa: na 0,3 mg/l a méně. 
Při nasypání filtračního přípravku do prázdné nádoby zkontrolujte nastavení procesoru (viz specifikaci výše). 
 
• Regenerace každých 96 hodin musí být zapnuta, pokud je ve vodě z vodovodu přítomno železo. 
Aplikujte solnou regeneraci #3 nebo #4. 
 
* Pouze pro chlorovanou obecní vodovodní síť. 
 
** Voda musí obsahovat minimálně 2 mg/l železa a 200 mg/l TDS. 
 
*** Tento model nemá omezovač odvodňovacího průtoku. Pro správnou funkci zpětného proplachování musí mít 
vstupní voda následující parametry: minimální průtok 26,5 l/min, minimální tlak 2 at. 
 
**** Před odstraněním železa se pro korekci pH přidává Kalcit. 
 
† Průtok musí být zkontrolován na konci 1/2” ID odvodňovacího potrubí. 
 
†† Tvrdost přes 3,5 meq/l zvyšuje pravděpodobnost vysrážení uhličitanu vápenatého. S narůstající tvrdostí se 
pravděpodobnost zvyšuje. K regeneraci se spolu se solí musí používat kyselina citrónová. 
 
 
Požadavky na očišťovanou vodu 
Tvrdost: max. 15,5 mmol/l (31 meq/l ,90 gran/gal) 
Obsah dvojmocného železa: max. 12 mg/l 
Obsah trojmocného železa: max. 0,5 mg/l 
pH: od 6 do 8 
Teplota: min. +4°C, max. +49°C 
 
Pozor: Změkčovač Aquaphor-WaterMax nezbavuje vodu železa, které je součástí organických komplexů.  
 

Poznámka: V případě, že Vaše voda neodpovídá kladeným požadavkům nebo obsahuje jílové 
suspenze vedoucí k „zajílování" filtračního materiálu, je potřeba nainstalovat před změkčovač Aquaphor-
WaterMax speciální zařízení. Doporučení pro instalaci dodatečného zařízení jsou vydávána odborníkem 
servisní služby na základě rozboru vody při respektování geodetických a konstrukčních požadavků zákazníka. 
 

Poznámka: Změkčovač nezbavuje vodu sirovodíku, bakteriálního znečištění, ropných produktů, 
organických látek. V případě, že voda obsahuje výše uvedené přísady nebo další podezřelé látky, obraťte se na 
servisní službu nebo výrobce. To platí především u odběrů vody z otevřených vodních nádrží. 
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KOMPLET ZMĚKČOVAČE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 1 

 
 
1. Změkčovač smontovaný 1ks 
2. Solná nádrž smontovaná 1ks 
3. Procesor 1ks. 
4. Přepadové hrdlo 1ks. 
5. Vypouštěcí hadice D=16 mm, L=2,5 m 1ks (nezobrazena) 
6. Trubka pro připojení k solné nádrži 1ks (nezobrazena) 
7. Napáječ 12V 1ks. 
8. Víko solné nádrže 1ks. 
9. Víko funkční jednotky 1ks. 

1 2 2 

3 

4 

9 8 

7 
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PŘIPOJENÍ ZMĚKČOVAČE 
 
Připojení změkčovače musí být provedeno v souladu s platnými místními předpisy, týkajícími se instalace. 
Montáž a připojení přístroje může být provedeno servisní službou doporučovanou výrobcem. 
 
 

SCHÉMA PŘIPOJENÍ 

Obrázek 2 
 
 
Doporučení: 
 

Změkčovač musí být nainstalován před ohřívačem vody. Tím se zabrání rychlému hromadění vodního 
kamene z tvrdé vody a zlepší se účinnost ohřívače vody. 

Voda používaná k zalévání trávníku nebo zahrady, mytí aut, atd. nevyžaduje změkčení nebo filtraci. 
Technické podmínky změkčovače vody, stejně jako většina norem a pravidel provozu vodovodních a 

kanalizačních systémů, předpokládají instalaci obtokového (bypass) ventilu (viz obr. 3). Obtokový ventil usnadňuje 
instalaci a údržbu změkčovače. V případě potřeby zajišťuje přívod nezměkčené vody přímo ke spotřebiteli. 
Doporučuje se otvírat obtokový ventil při provádění servisních prácí na vrtu, vodovodu nebo čerpadle s následným 
sléváním prvních dávek znečištěné vody před spuštěním změkčovače. 

Voda ze studny 
nebo z vrtu 

Voda z městského 
vodovodu 

Tvrdá voda pro 
zahradnické a jiné účely 

 

Obtokový ventil 

Vstup Výstup 

O
hř

ív
ač

 v
od

y 

Studená „měkká“ 
voda 

Teplá 
 „měkká“ voda 

Odvodňovací  
a přepadové potrubí 
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Obrázek 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 4 

 
Připojení vodních trubek 

Zvedněte a sundejte víko funkční jednotky. Připojte dvě ohebné hadice k vodovodu a změkčovači (spojky 
utáhněte ručně). Neutahujte plastové závitové spoje příliš silně. Zkontroluje vstupní № 1 (IN) a výstupní № 2 (OUT) 
přípojky a ujistěte se, že voda teče správným směrem. Hadice by měly mít plynulé ohyby, bez ostrých zlomů. 
(Ujistěte se, že do převlečných hadicových matic jsou vložena těsnění.) 
Pozor: Nedopusťte, aby byla voda přivedena v opačném směru. Vstup je určen pro tvrdou vodu, výstup – pro 
měkkou. 
 
Připojení vypouštěcí trubice 

Připojte vypouštěcí trubici (№ 3) s vnitřním průměrem 16 mm. Přiložte vypouštěcí trubici k vypouštěcímu 
otvoru v podlaze, vypouštěcímu vodnímu potrubí nebo dalšímu vhodnému prvku pro odvod odpadových vod. 
Dodržujte vzduchovou mezeru minimálně 50 mm mezi koncem vypouštěcí trubice a horní úrovní hladiny jímací 
nádrže na odpadní vodu, aby nedošlo ke zpětnému sifonování. Vypouštěcí trubici lze zvednout do výšky 1,8 m za 
podmínky, že tlak vody ve změkčovači neklesne pod 2,8 at. 

Teflonová páska 

№2 

№1 №3 
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Připojení solné nádrže ke změkčovači 

 
 Sejměte víko z jednotky pro kontrolu úrovně 
solného roztoku. 
 Zasuňte trubku (1), vedoucí od řídící hlavice 
změkčovače, do otvoru solné nádrže, 
nacházejícího se nad přepadovým hrdlem. 
 Navlékněte na trubku (1) převlečnou matici 
(2). 
 Vsuňte plastovou vložku (3) do trubky (1). 
 Našroubujte matici (2) na nátrubek (4). 

 
 
 
 
Připojení přepadové trubice 

V případě přeplnění nádrže na solný roztok vodou se nadbytečná voda odvádí do výpustu pomocí 
přepadové trubice. 

Našroubujte přepadové hrdlo № 4 (viz obr. 1) do zadní části pouzdra. Připojte k hrdlu přepadovou trubici s 
vnitřním průměrem 12 mm (není součástí balení změkčovače) a nesměřujte ji do výpustu. Dodržujte vzduchovou 
mezeru minimálně 50 mm mezi koncem vypouštěcí trubice a horní úrovní hladiny jímací nádrže na odpadní vodu, 
aby nedošlo ke zpětnému sifonování. Přepadová trubice musí končit u vypouštěcího otvoru, umístěného min. 10 cm 
pod hranou přepadového hrdla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5 
  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 6 

Puštění vody 
 
Pokud jste nainstalovali obtokový 
ventil, zkontrolujte, jestli se 
nachází v provozní poloze (viz 
obr. 3,5). Ujistěte se, že nikde 
nedochází k úniku vody. 
 

Připojení elektrického napájení 
 
Zasuňte zástrčku do zdířky 
umístěné na zadním panelu 
procesorové jednotky. Zapněte 
transformátor do elektrické sítě 
s trvalým napětím 230 V ± 10% 
50 Hz. Použijte zásuvku bez 
vypínače. 
 

1 

2 3 

4 
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NASTAVENÍ ZMĚKČOVAČE A PŘÍPRAVA KE SPUŠTĚNÍ 
 

Pro efektivní provoz Vašeho změkčovače je nutné provést konfiguraci jeho systémů v souladu s Vašimi 
potřebami a složením změkčované vody. 

Rozbor vody ukazující její tvrdost, obsah železa a dalších přísad, potřebný pro nastavení změkčovače vody, 
může být proveden servisní službou ve speciální laboratoři. 
 Váš změkčovač vody může pracovat ve dvou režimech. Regenerace může být prováděna jednou denně (až 
jednou za 11 dní) (Mode 1) nebo ve vhodný okamžik při nízké spotřebě vody (Mode 2). 
 
 
Nastavení zákaznických parametrů 
 
Současně stiskněte a držte 5 sekund tlačítka SELECT a DISPLAY. Na displeji přitom bude svítit nápis SERVICE 
SETTINGS. Použijte tlačítko SELECT k posunu kurzoru, tlačítko CHANGE ke změně potřebného parametru, tlačítko 
DISPLAY pro přechod k následujícímu parametru, tlačítko SCROLL BACK k návratu k předcházejícímu parametru. 
Proveďte nastavení procesoru podle tabulek 1, 3, 4 a 5. 
 
Nastavení vnitřních parametrů procesoru 
 
Stiskněte a držte 5 sekund tlačítko DISPLAY. Na displeji přitom bude svítit nápis CUSTOMER SETTINGS. Použijte 
tlačítko SELECT k posunu kurzoru, tlačítko CHANGE ke změně potřebného parametru, tlačítko DISPLAY 
pro přechod k následujícímu parametru, tlačítko SCROLL BACK k návratu k předcházejícímu parametru. Proveďte 
nastavení vnitřních parametrů procesoru podle tabulky 2. 
 
 
 
 

OVLÁDACÍ PANEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 7 

Tlačítko návratu 
k předchozí položce 

Tlačítko přechodu 
k následujícímu parametru 

Tlačítko posunu 
kurzoru 

Tlačítko pro 
změnu 
požadovaného 
parametru 
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Tabulka 1 
Menu 

procesoru 
Popis menu MODE 1 MODE 2 

Nastavení zákaznických parametrů   
Set Language Volba jazyka Vyberte si jazyk rozhraní (Eng, Fra, Esp) 
Units Volba jednotek měření Zvolte metrický (MET) nebo americký systém jednotek 

(ENG). 
Soft. V. # 1.07 Verze procesoru Na displeji je zobrazena verze procesoru (Soft. V. # 1.07). 
Mode Volba režimu regenerace Mode1 – regenerace jednou denně (až jednou za 11 dní) 

Mode2 – regenerace po skončení doby použitelnosti, při 
minimální spotřebě vody 

Regen Freq. Volba periodicity regenerace Zadejte periodicitu 
regenerace filtru od 1 do 11 
dní 

 

Hard. Vložení čísla tvrdosti vody MET: vkládá se v jednotkách mg/l 1 mg/l=1 meq/l * 50 
ENG: vkládá se v jednotkách gran  1 gran=1 meq/l * 2,9 

Iron Vložení obsahu železa MET: vkládá se v jednotkách mg/l 1 mg/l =1 mg/l *17 
ENG: vkládá se v jednotkách ppm 1 mg/l =1 ppm 

Mang. Vložení obsahu manganu MET: vkládá se v jednotkách mg/l 1 mg/l =1 mg/l *17 
ENG: vkládá se v jednotkách ppm 1 mg/l =1 ppm 

Salt Volba soli Sodium – sodná sůl, Potassium – vápenná sůl 
(Sodium – chlorid sodný) , (Potassium – chlorid draselný) 

Comp. Hard. Kompenzovaná tvrdost Toto číslo je automaticky vypočteno ze zadaných parametrů 
tvrdosti, železa a manganu a je zobrazeno na displeji pro 
informaci 

Capac. Volba objemu pryskyřice Viz tabulka 3 Viz tabulka 4 
72-96 hr 
Regen 

Volba režimu regenerace 
každých 72-96 hodin 

 Pokud je obsah železa <0,3 
mg/l a manganu <0,1 mg/l 
odpovědět „N“. V ostatních 
případech odpovědět „Y“ 

Backwash 1 Vložení doby zpětného 
proplachování v minutách 

Viz tabulka 3 Viz tabulka 4 

Brine/Rinse Vložení doby solné regenerace a 
pomalého proplachování v minutách 

Viz tabulka 3 Viz tabulka 4 

Backwash 2 Vložení doby druhého zpětného 
proplachování v minutách 

Viz tabulka 3 Viz tabulka 4 

Salt Vložení množství soli, použité na 
jednu regeneraci v kilogramech 

Viz tabulka 3 Viz tabulka 4 

Turbine Test Vložení parametru testu turbíny Tento parametr je z výroby nastaven na NO. Měnit tento 
parametr může pouze specialista servisní služby 

Reg. Tonight Vložení režimu regenerace nejbližší 
následující noc 

Pokud vložíte YES, regenerace filtru proběhne v nejbližší 
noc, přibližně ve 2 hodiny. Po této regeneraci se daný 
parametr automaticky změní na NO 

Filter Vložení parametru filtru Viz tabulka 5 
 

Tabulka 2 
Menu 

procesoru 
Popis menu MODE 1 MODE 2 

Nastavení vnitřních parametrů procesoru   
Set Time  Nastavení přesného času MET: vkládá se ve 24hodinovém formátu 

ENG: vkládá se ve 12hodinovém formátu (AM - 
dopoledne, PM – odpoledne) 

Reg. Time Nastavení času regenerace MET: vkládá se ve 24hodinovém formátu 
ENG: vkládá se ve 12hodinovém formátu (AM - 
dopoledne, PM – odpoledne) 

# People  Vložení počtu osob  ------------- max. 5 
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Tabulka 3 
 
Nastavení solné regenerace pro pracovní režim MODE 1 
 
MODEL# 53MAQ 53BEQ 

* 
53MXQ 53MDQ 52AMQ 

* 
52AP

Q 
**  *** 

52AKQ 52AJ
Q 

**** 
Provádění 
regenerace v 
režimu MODE 1 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Frekvence provádění 
regenerace 

Podle 
potřeby 

Podle 
potřeby 

Podle 
potřeby 

1 nebo 
2 

Podle 
potřeby 

1 nebo 
2 

1 nebo 
2 

1 nebo 
2 

Regenerace jednou 
za 96 hodin (pokud 
je ve vodě přítomno 
železo) • 

— — ANO — ANO ANO ANO ANO 

 
 
#1 NASTAVENÍ ZPĚTNÉHO PROPLACHOVÁNÍ A SPOTŘEBY SOLI 

 
Backwash1 (minuty)  1  1  1• — 2• — — — 
Brine rinse (minuty)  7  7  7  — 7  — — — 
Backwash2 (minuty)  3  3  3  — 2  — — — 
Capacity @  
salt Ibs.  

5850 
1 Ibs.  

5850  
1 Ibs.  

9360  
1.6 lbs.  

— 5850  
1 Ibs.  

— — — 

 
#2 NASTAVENÍ ZPĚTNÉHO PROPLACHOVÁNÍ A SPOTŘEBY SOLI 

 
Backwash1 (minuty)  1  1  1• —  2• —  —  7• 
Brine rinse (minuty)  12  12 19  —  12  —  —  12  
Backwash2 (minuty)  3  3 3  —  2  —  —  2  
Capacity @ 

salt Ibs. 
13890 
2.7 Ibs. 

13890 
2.7 Ibs. 

21680 
4.2 Ibs. — 13890 

2.7 Ibs. — — 13890 
2.7 Ibs. 

 
#3 NASTAVENÍ ZPĚTNÉHO PROPLACHOVÁNÍ A SPOTŘEBY SOLI 

 
Backwash1 (minuty)  1  1  1†† 1  2†† 7  7  7  

Brine rinse (minuty)  30  30  47  38  30  30  30  30  
Backwash2 (minuty)  3  3 3  3  2  2  2  2  
Capacity @  
salt Ibs.  

28730  
6.2 Ibs.  

28730 
 6.2 Ibs.  

44840  
9.6 Ibs.  

28730  
8.5 Ibs.  

28730 
6.2 Ibs. 

28730  
6.2 Ibs.  

28730 
6.2 Ibs.  

28730 
 6.2 Ibs.  

 
#4 NASTAVENÍ ZPĚTNÉHO PROPLACHOVÁNÍ A SPOTŘEBY SOLI 
 

Backwash1 (minuty)  1  1  1†† 1  4††  7  7  7  

Brine rinse (minuty)  45  45  60  52  45  45  45  45  
Backwash2 (minuty)  3  3  3  3  2  2  2  2  
Capacity @  
salt Ibs.  

35000  
9.3 Ibs.  

35000  
9.3 Ibs. 

55090  
14.4 Ibs.  

35000  
10.7 Ibs.  

35000  
9.3 Ibs.  

35000  
9.3 Ibs.  

35000  
9.3 Ibs.  

35000  
9.3 Ibs.  

 
 
* Pouze pro chlorovanou obecní vodovodní síť. 
** Voda musí obsahovat minimálně 2 mg/l železa a 200 mg/l TDS. 
*** Tento model nemá omezovač odvodňovacího průtoku. Pro správnou funkci zpětného proplachování musí mít 
vstupní voda následující parametry: minimální spotřeba 26,5 l/min, minimální tlak 2 at. 
**** Před odstraněním železa se pro korekci pH přidává Kalcit. 
• Pokud je v přiváděné vodě přítomno železo, použijte nastavení solné regenerace #3 nebo #4. Regenerace každých 
96 hodin musí být zapnuta, pokud je ve vodě z vodovodu přítomno železo. 
Aplikujte solnou regeneraci #3 nebo #4. 
†† Pokud je v přiváděné vodě přítomno železo, nastavte parametr Backwash1 na 7 minut. 
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Tabulka 4 
Nastavení solné regenerace pro pracovní režim MODE 2 
 
 

MODEL# 53MAQ 53BEQ 
* 

53MXQ 53MDQ 52AMQ 
* 

52APQ 
**  *** 

52AKQ 52AJQ 
**** 

Provádění regenerace 
v režimu MODE 2 

ANO  ANO ANO NE ANO NE NE ANO 

Frekvence provádění 
regenerace 

Podle 
potřeby  

Podle 
potřeby 

Podle 
potřeby 

1 nebo 2 Podle 
potřeby 

1 nebo 2  1 nebo 2 1 nebo 2  

Regenerace jednou 
za 96 hodin (pokud je 
ve vodě přítomno 
železo) •  

ANO 
nebo NE 

ANO nebo 
NE 

ANO 
nebo NE 

------ ANO 
nebo NE 

------ ------ ANO nebo 
NE 

 
 
#1 NASTAVENÍ ZPĚTNÉHO PROPLACHOVÁNÍ A SPOTŘEBY SOLI 

 
Backwash1 (minuty)  1  1  1• —  2• —  —  —  
Brine rinse (minuty)  7  7  7  —  7  —  —  —  
Backwash2 (minuty)  3  3  3  —  2  —  —  —  
Capacity @ 
salt Ibs.  

5850 
1 Ibs. 

5850  
1 Ibs.  

9360  
1.6 

—  5850  
1 Ibs.  

—  —  —  

 
#2 NASTAVENÍ ZPĚTNÉHO PROPLACHOVÁNÍ A SPOTŘEBY SOLI 

 
Backwash1 (minuty)  1  1  1• —  2• —  —  7• 
Brine rinse (minuty)  12  12 19  —  12  —  —  12  
Backwash2 (V)  3  3 3  —  2  —  —  2  
Capacity @  
salt Ibs.  

13890 
2.7 Ibs.  

13890  
2.7 Ibs.  

21680  
4.2 Ibs.  

—  13890 
2.7 Ibs.  

—  —  13890  
2.7 Ibs.  

 
#3 NASTAVENÍ ZPĚTNÉHO PROPLACHOVÁNÍ A SPOTŘEBY SOLI 

 
Backwash1 (minuty)  1  1  1†† —  2†† —  —  7  

Brine rinse (minuty)  30  30  47  —  30  —  —  30  
Backwash2 (minuty)  3  3 3  —  2  —  —  2  
Capacity @  
salt Ibs.  

28730  
6.2 Ibs.  

28730 
 6.2 Ibs.  

44840  
9.6 Ibs.  

—  28730 
6.2 Ibs. 

—  —  28730 
 6.2 
Ibs.   

#4 NASTAVENÍ ZPĚTNÉHO PROPLACHOVÁNÍ A SPOTŘEBY SOLI 
 

Backwash1 (minuty)  1  1  1†† — 4†† — — 7  

Brine rinse (minuty)  45  45  60  — 45  — — 45  
Backwash2 (minuty)  3  3  3  — 2  — — 2  
Capacity @  
salt Ibs.  

35300  
9.3 Ibs.  

35300  
9.3 Ibs. 

55090  
14.4 Ibs.  

— 35300  
9.3 
Ibs.  

— — 35300  
9.3 Ibs.  

 
* Pouze pro chlorovanou obecní vodovodní síť. 
** Voda musí obsahovat minimálně 2 mg/l železa a 200 mg/l TDS. 
*** Tento model nemá omezovač odvodňovacího průtoku. Pro správnou funkci zpětného proplachování musí mít 
vstupní voda následující parametry: minimální spotřeba 26,5 l/min, minimální tlak 2 at. 
**** Před odstraněním železa se pro korekci pH přidává Kalcit. 
• Pokud je v přiváděné vodě přítomno železo, použijte nastavení solné regenerace #3 nebo #4. Regenerace každých 
96 hodin musí být zapnuta, pokud je ve vodě z vodovodu přítomno železo. 
Aplikujte solnou regeneraci #3 nebo #4. 
†† Pokud je v přiváděné vodě přítomno železo, nastavte parametr Backwash1 na 7 minut. 
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NASTAVENÍ OSTATNÍCH SYSTÉMŮ ZMĚKČOVAČE 
 
Nastavení směšovacího ventilu 

Směšovací ventil je umístěn pod víkem funkční jednotky na předním panelu, mezi vstupním a výstupním 
hrdlem změkčovače. Nastavuje se pomocí plochého šroubováku, který se vkládá do speciální drážky, otáčením ve 
směru hodinových ručiček. Plný rozsah otočení při převodu směšovacího ventilu z plně uzavřené polohy do plně 
otevřené je 1/4 otáčky. 

Množství látek způsobujících tvrdost vody, které se při smíchání opět dostávají do potrubí spolu se 
změkčenou vodou, je určen tvrdostí vstupní vody a nastavením směšovacího ventilu. V případě extrémně vysoké 
tvrdosti vstupní vody lze směšovací ventil pootevřít jen zcela mírně. V případě relativně nízké tvrdosti vstupní vody 
se směšovací ventil může otevřít více. Přesné nastavení směšovacího ventilu je třeba vyzkoušet. V praxi by měl být 
zpočátku směšovací ventil uzavřen. Vzhledem k tomu, že směšovací ventil je snadno přístupný a snadno 
nastavitelný, uživatel může v budoucnu zvýšit nebo snížit intenzitu směšování podle svých představ. 

Poznámka: Nedoporučuje se používat směšovací ventil v případě zvýšeného obsahu dvojmocného železa 
nebo usazenin. Vzhledem k tomu, že směšovací ventil provádí smíchání „tvrdé“ vody se změkčenou vodou, 
železo nebo usazeniny obsažené v „tvrdé“ vodě se smíchají a opět se dostanou do potrubí se změkčenou vodou 
 
Ukončení nastavení a spuštění změkčovače 

Po úspěšném dokončení kontroly nasypte sůl (chlorid sodný - NaCl) do nádrže pro solný roztok. Sůl se 
používá pro obnovení filtračních vlastností pryskyřice - regenerace, odstranění iontů vápníku a hořčíku (látky 
způsobující tvrdost vody). V nádrži na solný roztok nesmí dojít sůl. Doporučujeme používat sůl ve formě granulí 
nebo tablet, aby nedocházelo k jejímu pěchování nebo vzniku kůry, což by mohlo bránit procesu regenerace. 
Nedoporučuje se používat kamennou, jodovanou nebo jemně mletou sůl. 

Poznámka: Před nasypáním soli do nádrže na solný roztok zkontrolujte, zda v nádrži nezůstaly součásti 
přístroje nebo obalové materiály. 

Pozor! V případě, že koncentrace železa nebo manganu ve vodě převyšuje maximální povolené množství, 
je zakázáno používat k regeneraci chlorid draselný (KCI). 
 
 
PLNĚNÍ SOLÍ 
Otevřete víko solné nádrže a nalijte do nádrže na solný roztok 7,5 l vody. 
Pozor: Voda by měla být nalita až po počáteční instalaci změkčovače. Následně se přidá do solné nádrže až 50 kg 
soli (doporučuje se max. 25 kg). 
 

Po provedení popsaných kroků stiskněte tlačítko okamžité regenerace REGENERATE. Podržte tlačítko po 
dobu 5-10 sekund pro spuštění procesu normální regenerace. V tomto případě je ze systému odstraňován vzduch a 
provádí se příprava přístroje pro běžný provoz. 

Na konci standardního cyklu regenerace, který trvá 26 - 40 minut, bude systém v provozním stavu a přejde 
do plně automatického režimu. 
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PROVOZ ZMĚKČOVAČE 

 
Pro fungování přístroje v souladu s technickými podmínkami musí být splněny veškeré požadavky, týkající 

se provozu, údržby a výměny médií. 
Změkčovač je jedním z nejúčinnějších systémů ke změkčení vody, který se vyskytuje na trhu. Po nastavení 

začne přístroj automaticky změkčovat vodu, sorpčně odstraňovat železo, mangan a filtrovat usazeniny. Maximální 
tvrdost změkčované vody je 15,5 mmol/l (31 meq/), což převyšuje skutečné parametry vody z vodních nádrží. 
Změkčovač automaticky snižuje koncentraci dvojmocného železa ve vodě z 10 mg/l na 0,3 mg/l a méně. 

Filtrace usazenin do nominální hodnoty 20 mikronů je prováděna automaticky. V průběhu regenerace 
změkčovače se filtr automaticky zbavuje usazenin pomocí měkké vody. 

Během regenerace probíhá automatické čištění všech prvků změkčovače. Pro provoz změkčovače 
vody je potřebná pouze sůl. Změkčovač neobsahuje žádné vyměnitelné kazety. 

Upozornění: Změkčovače vody nejsou určeny k vyřešení všech problémů spojených s kvalitou vody. 
Pro dodatečné očištění pitné vody a vody určené na vaření se doporučuje za přístroj Aquaphor-WaterMax 
nainstalovat domácí čistič vody Aquaphor. 
 
 
 
STAV PROCESORU V RŮZNÝCH REŽIMECH                                                                    Tabulka 5 
 
 
Provozní a pohotovostní režim 
Při zapnutém procesoru se na displeji zobrazí následující parametry: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regenerace 
 

Going to 1 – přechod k fázi Backwash 1 – první zpětný proplach 
Going to 2 – přechod k fázi Brine/Rinse – solná regenerace a pomalý proplach 
Going to 3 – přechod k fázi Backwash 2 – druhý zpětný proplach 
Going to 4 – přechod k fázi Brine Refill – dolití změkčené vody do solné nádrže 
Going home – návrat do provozního režimu 

Filter Spotřeba vody je, resp. není 
 Mode 1 Mode 2 

YES Střídavě: 
- množství vody do regenerace  
- počet dní do regenerace 

Množství vody do regenerace 

NO Střídavě: 
- počet dní do regenerace 
- množství vody do regenerace 
- okamžitá efektivita  

Střídavě: 
- množství vody do regenerace 
- okamžitá efektivita 
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Pozor: Pokud v přístroji dojde sůl, změkčování vody neprobíhá. Sejměte víko solné nádrže a dosypte 

sůl. Počkejte 2 hodiny, pak stiskněte tlačítko REGENERATE (OKAMŽITÁ REGENERACE) a podržte jej déle 
než 5 sekund. 
 

Pozor: V případě výpadku elektrického proudu změkčovač udržuje v paměti nastavené parametry po dobu 
16 hodin. V případě odpojení od elektrického proudu po delší dobu zkontrolujte nastavení procesoru a v případě 
potřeby jej přenastavte; následně stiskněte tlačítko OKAMŽITÁ REGENERACE. 

Poznámka: Při dlouhodobém provozu změkčovače může dojít k množení mikroorganismů v iontoměničové 
pryskyřici a ve vodovodu, zejména pokud jsou před změkčovačem instalovány vyrovnávací zásobníky. Dezinfekce 
změkčovače může být provedena pomocí pětiprocentního roztoku chlornanu sodného, který je účinnou látkou 
domácích bělicích prostředků. K vydezinfikování změkčovače nalijte do nádrže pro solný roztok 25 ml roztoku 
chlornanu sodného (pro zajištění průtoku dezinfekčního roztoku do změkčovače vody musí být v nádrži pro solný 
roztok voda). Stiskněte a podržte 5 sekund tlačítko okamžité regenerace. 
 

 
PRAVIDLA SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVY 

 
Změkčovač se skladuje v polyetylénovém obalu, v uzavřené kartónové krabici s fixačními kartónovými 

vložkami, v uzavřených prostorách s přirozeným větráním, při relativní vlhkostí max. 80% a při teplotě v rozmezí 0°C 
až + 35°C. 

Změkčovač se přepravuje a skladuje ve vertikální poloze. Je zakázáno změkčovač klopit, vystavovat ho 
nárazům anebo jiným mechanickým vlivům. 

Změkčovač se přepravuje v obalu a v zajištěné poloze, za použití libovolného druhu krytého dopravního 
prostředku. 
 
 
BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 
 
Během provozu dodržujte obecná pravidla pro používání elektrických spotřebičů. 
JE ZAKÁZÁNO provádění oprav osobami bez speciální kvalifikace. 
Před zapojením zkontrolujte, zda napětí ve Vaší síti odpovídá provoznímu napětí změkčovače. 
JE ZAKÁZÁNO používat podomácku vyrobené adaptéry a prodlužovací šňůry. 
Chraňte napájecí kabel před poškozením. 
 


