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        Změkčovače HYDRO   
Návod k instalaci a použití 

Vážení zákazníci! 

Velice Vám děkujeme, že jste si vybrali systém změkčování vody HYDRO. Při jeho správném 
používání budete mít měkkou a čistou vodu po mnoho let.  

Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme detailně se seznámit s tímto 
návodem k použití a uchovávat jej jako příručku při dalším používání. Aby se předešlo problémům 
a chybám je nutné si pozorně přečíst celý návod k používání a přísně dbát pokynů při instalaci 
systému.  

Příručka uživatele je nedílnou součástí dodaného zařízení a z těchto důvodů je nutné ji 
uchovávat po celou dobu životnosti zařízení. Pokud bude nutné změnit místo instalace systému 
nebo jej bude nutné předat jinému uživateli, uživatel má mít možnost seznámit se s konstrukcí 
zařízení a ze zásady jeho používání.  

S poděkováním,  
WATERFILTER s.r.o.  

 
Všechna práva vyhrazená pro: WATERFILTER s.r.o. 2020. 

Reprodukce tohoto manuálu anebo jeho části bez písemného souhlasu WATERFILTER s.r.o. je 
přísně zakázaná. Tento manuál je majetkem WATERFILTER s.r.o. a je chráněn zákonem o 
autorských právech.   
WATERFILTER s.r.o.    Za Zastávkou 373, 109 00 Praha 10, Czech Republic.  
www.waterfilter.cz   

Změkčovač vody – základní informace  
Změkčovače vody HYDRO se používají na změkčení studené vody, tj. odstranění soli tvrdosti. Měkká 
voda nejen blahodárně působí na kůži, vlasy, praní prádla, ale zabraňuje i vzniku vodního kamene 
na sanitární technice, v boilerech, v koupelnách, na záchodech atd.  

Změkčovače se instalují na vstupní potrubí do objektu a tím jsou určené k úpravě pitné a užitkové 
vody ve všech odběrných místech. Jsou to plně automatické moderní zařízení, které efektivně 
odstraňují z vody soli vápníku a hořčíku (tvrdost). Korpus změkčovače typu „kabinet“ umožňuje 
instalaci například v koupelně. Nádoba na ionex a regenerační nádoba jsou v tomto případě 
umístěny v jednom vzhledově příjemném kalichu.  

Tyto přístroje jsou vhodné jako centrální zařízení pro změkčení vody v celém objektu, které se 
instalují na vstupní potrubí pro standardní rodinný dům se standardní vstupní tvrdostí.  

Instalaci lze zvládnout max. do 2 hodin. Všechny modely změkčovačů mají 1” připojení do potrubí s 
vnějším závitem.  

Naše změkčovače mají moderní řídící ventil Runxin F82-B LCD, který je řízen počítačem. Umožňuji 
individuální nastavení změkčovače podle potřeb každého zákazníka. Řídící jednotky mají 
vestavěnou záložní baterii, takže při krátkodobém (do 36 hod) odpojení elektrického proudu, 
nastavení počítače zůstává.  

Elektronická řídící jednotka Runxin sleduje průtok vody a sama řídí regenerační a proplachovací 
cykly dle aktuální spotřeby vody.  
 
Tento jedinečný řídící ventil je vybaven dvojicí leštěných keramických disků, které jsou srdcem 
změkčovače vody.  

http://www.waterfilter.cz/


 

2 

        Změkčovače HYDRO   
Návod k instalaci a použití 

Patentovaná konstrukce keramického disku obsahuje jeden pevný a jeden pohyblivý disk, který se 
otáčí v polohách, které vyrovnávají kanály, aby vytvořily pět různých průtokových kanálků. Těchto 
pět cest odpovídá základním provozním funkcím ventilu, filtrace - změkčení, zpětné proplachování, 
nasání solného roztoku, doplňování solanky a rychlé oplachování. Tento patentovaný design 
představuje významný pokrok nad rámec tradičních regulačních ventilů systému úpravy vody, které 
se spoléhají na ventily a klapky s velkým počtem komponentů, které jsou během provozu náchylné 
k opotřebení a selhání. Průlomová konstrukce pokročilého regulačního ventilu úpravy vody Runxin 
má za následek jednodušší instalaci, provoz a údržbu. 

 

Některá doporučení a nedoporučení  

Doporučení  

• Instalujte systém jenom v souladu s místními pravidly a zákony pro vodu a elektřinu. 
• Instalujte klapku snížení tlaku (redukční ventil), pokud je tlak vyšší než 6 bar. 
• Při jakýchkoliv spojení hadic vždy kontrolujte integritu a těsnění spojek. 
• Doplňujte sůl vždy, když se úroveň vody nachází nad úrovní soli. Nepoužívejte jiné typy soli než sůl 

tabletovanou, která je speciálně určená pro regeneraci změkčovačů vody. Pokud Vaše voda obsahuje 
železo, prosím nastavte regeneraci každý 4. den (viz nastavení počítače dole).  

• Chraňte Váš systém úpravy vody před mrazem (včetně všech jejích částí). 
• Pokud provádíte čištění Vaší studny, vrtu či vyměňujete potrubí, vždy zavírejte vstupní ventily systému 

(bypass systému), aby během servisních prací protékala voda obtokem mimo systém. Jakmile 
dokončíte servisní práce, otevřete nejbližší kohoutek se studenou vodou k systému a nechejte vodu 
odtéct 3-5 minut, teprve potom otevřete všechny ventily a přepněte systém do režimu provozu. 

Nedoporučení  

• Neinstalujte systém, pokud její kompletnost neodpovídá tomuto návodu k použití. 
• Neinstalujte systém, pokud teplota vstupní vody je vyšší než 45 °C. 
• Nepřipouštějte, aby se do systému dostaly jakékoliv zbytky od svařování kovových či plastových 

trubek. 
• Nepřetahujte plastové fitinky. 
• Neinstalujte zařízení tak, aby pak bránilo v přístupu k vodovodnímu potrubí. 
• V žádném případě neinstalujte zařízení naopak. Vždy kontrolujte šipky na systému (IN – vstup vody, 

OUT – výstup vody). 
• V žádném případě nepoužívejte sypkou sůl (např kuchyňskou). Sůl se slepí v solné nádobě a 

regenerace se nebude provádět.  
• Nepoužívejte zástrčku, která může být vypnuta vypínačem. Systém vyžaduje stálý zdroj elektrické 

energie. 
• Nespojujte dohromady drenážní hadici a hadici chránící systém před přeléváním. Obě dvě hadičky 

musí vést samostatně do kanalizace. Samozřejmě se ujistěte, zda do těchto hadic nejde žádný 
protitlak. 

• Vstupní a výstupní přípojky nejsou určené pro zatížení potrubím. Prosím používejte objímky na 
potrubí, které budou ukotvené např do zdi, tak aby zátěž na přípojky samotného zařízení byla 
minimální.  
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        Změkčovače HYDRO   
Návod k instalaci a použití 

Řídící ventil Runxin F82-B LCD – přední pohled

 

Řídící ventil Runxin F82-B LCD – zadní pohled 
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        Změkčovače HYDRO   
Návod k instalaci a použití 

Technická specifikace:   

Kód  Název produktu  Množství 
náplně  

Vnitřní by-
pass  

Přípojky  
vstup/výstup  

Spotřeba  
soli  

Spotřeba 
vody, cca  

Kapacita 
filtru pro 1 °N 

(dH)  
  litrů Na míchaní Vnější zavít Kg/1 regen L / 1 regen m3 

4360 HYDRO 45  45 l ano  1“  5.4  180 180  
4361  HYDRO 60  60 l ano  1“  7.8  240  240 
4362  HYDRO 75  75 l ano  1“  9.0 300  300  
4363  HYDRO 100  100 l ano  1“  12.0  350  400 

 
 

Rozměry a montážní rozměry:   

Kód  Název produktu  Tank  Průměr 

tanku  
Výška  Solná 

nádoba  
Průměr solné 

nádoby  

Montážní výška  
přípojek  

  “ mm mm Litrů mm mm *  
4360 HYDRO 45  10x54“  258  1550  85 l  380  1415 
4361  HYDRO 60  12x52“  310  1500 140 l  565  1362 
4362  HYDRO 75  13x54“  335  1550  140 l 565  1415 
4363  HYDRO 100  14x65“  360  1820  190 l 565  1685 

 
* - Od podlahy ke středu přípojek 

 
Průtoky: 

Kód  Název produktu  Nominální průtok  Maximální průtok  Průtok při proplachu  
  m3/hod * m3/hod ** m3/hod 

4360 HYDRO 45  1,4 1,8 0,6 
4361  HYDRO 60  1,8  2,4  0,8  
4362  HYDRO 75  2,3  3,0  1,0  
4363  HYDRO 100  3,0 3,2 1,3 

 
* Nominální průtok - je průtok pro trvalý provoz filtru. Účinnost filtrace je stálá a nesnižuje se. 
** Maximální průtok - je průtok pro nárazový provoz filtru. Účinnost filtrace se nesnižuje po dobu max. 5 minut. 
Po 5 minutách provozu může dojít k nárůstu tvrdosti výstupní vody. 
 
 
Poznámka: maximální průtok u samotné řídící jednotky je 1,9 m3/hod. Při takovém průtoku bude voda jenom 
částečně změkčená. Samotný ventil  dovoluje propustit takový průtok.  
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        Změkčovače HYDRO   
Návod k instalaci a použití 

Jak to funguje?  

Během provozu zařízení jsou tvrdost (součet vápníku a hořčíku) nebo jiné nečistoty odstraňovány 
pomocí filtrační hmoty. Ve změkčovači vody se nachází ionto-vyměnitelná pryskyřice (Katexový ionex 
- PURE PC002), která mění kladné kationty ve vodě, například Ca2+ , Mg2+ atd, za ionty sodíku Na+.  

Ionty tvrdosti se adsorbují v ionexu a ionty sodíku se uvolňují do vody (sodík nemá ani zápach ani chuť 
a nevysráží se ve formě vodního kamene). Během regenerace zařízení se naakumulované ionty 
tvrdosti zpětně mění za ionty sodíku ze solného roztoku a splachují se do odpadu. Filtrační hmota je 
znovu nabita a připravena k provozu.  

  

Výstupní tvrdost a mixovací by-pass.  

Pokud voda prochází přes celou filtrační hmotu, bude kompletně zbavena od tvrdosti.  To znamená že 
výstupní voda bude úplně měkká. Pro použití v kotelnách, pro výrobu páry, v myčce anebo kávovaru 
to spíše prospívá. Ale pokud budete chtít používat výstupní vodu na pití, doporučujeme nechávat 
menší část tvrdosti na výstupní vodu, pomocí speciálního mixovacího šroubu v přední častí řídícího 
ventilu.  

Mixovací by-pass je šroub ve spodní pravé častí řídícího ventilu (viz obrázek ventilu zepředu). Když je 
tento šroub je plně utažený, tak do mixu nejde žádná voda, a veškerá vstupní voda bude zcela 
změkčená. Pokud budete tento šroub lehce povolovat více vody bude procházet přes by-pass, a 
výstupní voda bude tvrdší.  

Pro nastavení požadované tvrdosti výstupní vody používejte jednoduchý kapkový bazénový tester na 
celkovou tvrdost.  Doporučené nastavení výstupní tvrdosti pro pitné účely je mezi 0,5 a 1 moll/l (2,5 – 
5 dH) celkové tvrdosti. 

 
Provoz (filtrace): 

Surová voda prochází ze shora přes filtrační hmotu, kde probíhá iontovýměna a pak je nasávána do 
spodního koše, dále přes vnitřní trubku jde na výstup ze zařízení. Ionty tvrdosti (vápník a hořčík) nebo 
jiné nečistoty se akumulují ve filtrační hmotě.  

Regenerace (obnovení filtračních schopností náplně): 

Změkčovací filtrační hmota ve změkčovači vody má svojí určitou kapacitu na odstranění tvrdosti. 
Jakmile tato kapacita bude vyčerpaná je čas na regeneraci filtrační hmoty a obnovení filtračních 
schopností náplně. 

 Během fungování změkčovač HYDRO využívá 4 regenerační cykly. Řídící jednotka změkčovače je 
zodpovědná za směrování vodních toků ve filtračním systému během fungování a regenerace.   
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        Změkčovače HYDRO   
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1. Zpětný proplach – Backwash 
Voda proudí zpětně přes zařízení (zespoda nahoru). 
Během tohoto procesu se filtrační hmota zvedne a víří 
uvnitř tanku, mechanické nečistoty se splachují do 
odpadu. 

2. Nasávání solného roztoku, zasolení a pomalé 
vytěsňování – Brine & Slow rinse 

Solný roztok je nasáván do filtrační hmoty a tím pádem se 
její filtrační schopnosti regenerují. Je to nejdelší cyklus 
regenerace, během kterého se solný roztok nasaje do 
tanku s hmotou, ale potom se pomalu vymění s čistou 
vodou.  

3. Doplnění solného nádoby – Refill 
Změkčovač doplňuje solný tank vodou pro přípravu 
solného roztoku na další regeneraci. Množství vody pro 
doplnění se řídí počítačem a změkčovač připraví tolik 
solného roztoku pro další regeneraci kolik je potřeba. 
 
4. Závěrečný proplach – zaflirtování – Fast rinse 

Proplach filtrační hmoty ve směru ze shora dolu za 
účelem ustálení rozvířené hmoty k dalšímu využití. Tento 
proces se nazývá zaflirtování. Rozvířena a zregenerována 
filtrační hmota se stlačuje dolu, aby se vytvořila 
homogenní vrstva, která je připravena pro další provoz.  

 

 

 

Instalace  

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ  

1. Změkčovač se dodává kompletně smontovaný. Je potřeba připojit vstup vody, výstup vody, odpad do 
kanalizace a přepad. 

2. Vzdálenost mezi filtračním zařízením a odpadem musí být co nejkratší. 
3. Při samo instalaci zanechejte volný prostor pro případnou obsluhu zařízení. 
4. Nezapomeňte, že do solného tanku je třeba periodicky dodávat sůl a solný tank musí být lehce 

přístupný obsluze. 
5. Při instalaci zařízení vedle ohřívače vody musí být vzdálenost potrubí minimálně 2 metry. 
6. Pokud je potrubní vzdálenost menší jak 2 metry, je třeba nainstalovat zpětnou klapku pro případ 

zpětného průtoku teplé vody. 
7. Nikdy neinstalujte zařízení do míst, kde teplota je menší než  1°C nebo větší jak 49°C. 
8. Nedoporučujeme používat jiné chemikálie na čištění pryskyřice, než které jsou určeny. 
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        Změkčovače HYDRO   
Návod k instalaci a použití 

PŘIPOJENÍ K VODOVODNÍMU ŘÁDU 

Připojení k vodovodnímu potrubí se provádí pomocí připojení trubek k přípojkám zařízení, které se 
nachází vzadu. Je potřeba připojit VSTUP a VÝSTUP (jsou označené šipkami) a odpadní hadice.  

Dimenze připojení vstupu a výstupu je ¾“ vnější závit, přípojka odpadu je zakončena na ½“ zahradní 
hadice.  

Pokud se přípojka do kanalizace nachází ve vzdálenosti menší než 5 metrů od zařízení, použijte 
klasickou zahradní hadici (1/2“). Pokud se odpad nachází ve vzdálenosti větší než 5 metrů (ale max. 
10 metrů) použijte ¾“ hadici. Konec odpadní hadice musí být vždy níže, než hlavice filtračního systému 
a nikdy nesmí být odpadní hadice v kontaktu s vodou (nesmí být ponořená). 

Pokud budete chtít občas odpojit zařízení z provozu, tak doporučujeme si připojit zařízení pomocí by-
passove příruby – součástí balení (objednací kód: 4768), který se montuje na přípojky změkčovače a 
slouží k jednoduchému přepínaní obtoku vody kolem zařízení nebo přes zařízení.  

Filtrační hlavice Runxin F82-B LCD  
bez by-passu:  

 
 
 
 
 

Filtrační hlavice Runxin F82-B LCD 
s namontováním by-passem:  

 
 

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTĚ  

Připojte elektrický zdroj (adapter) k přípojce řídícího ventilu a potom vsuňte adapter do elektrický 
zásuvky s napětím 100-240V, 50-60 Hz. 

 

PŘIPOJENÍ VZDÁLENÉHO OVLÁDÁNÍ 

Řídící ventil je vybaven přípojkou na připojení vzdáleného pokynu na start regenerace. Jedná se o 
bezproudový kontakt. Když nějaké externí zařízení pocítí zhoršení kvality vody a bude potřeba si udělat 
regenerace, tak to zařízení sepne bezproudový kontakt, a řídící ventil provede regenerace.  
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PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO VÝSTUPNÍHO SIGNÁLU  

 Pokud potřebujete poslat signál, že se zařízení začíná regenerovat, využijte přípojku pro připojení 
externího signálu – viz další obrázek. Externí signál lze využit v případě potřeby posílit tlak ve vstupním 
potrubí při regeneraci pomocí dalšího čerpadla anebo ovládat solenoid nebo jiné ventily 
s automatickým pohonem.  

Pomocí křížového šroubováku otevřete horní kryt řídícího ventilu a připojte kabely externího signálu 
do svorkovnice. Externí signál se posílá pomocí kontaktu s maximálním proudem 5A. Pokud vaše 
zařízení, které se chcete připojit na externí kontakt má větší proud než 5A, prosím použijte dodatečné 
elektrické relé.  

Jsou dva režimy vysílání externího signálu:  

• B-01 - Kontakt sepne, když zařízení začne regenerace a rozepne kdy regenerace bude plně 
ukončená a řídící ventil přepne zařízení zase do provozu.  

• B-02 - Kontakt sepne v moment začátku každého cyklu a rozepne se, když cyklus bude 
ukončen. Během jedné regenerace kontakt udělá 5 sepnutí / rozepnutí.  
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Řídící ventil Runxin  F82-B LCD 

Během provozu ovládací hlavice ukazuje zbylou kapacitu změkčovače v m3 vody, aktuální průtok vody v m3/hod a 
nastavený režim fungování přístroje. Tyto hodnoty problikávají mezi sebou.   
 
Jednotka má vestavěnou flash paměť, takže důležité hodnoty jako nastavená tvrdost, kapacita, čas regenerace apod 
(všechno kromě aktuálního času) se nahrává do flash paměti, která není závislá na elektrice. Takže pokud budete mít 
vypnutý proud více jak 12 hodin, budete muset nastavit pouze čas. Ostatní hodnoty si počítač zapamatuje.   
Doporučujeme po dlouhém vypnutí proudu nechat změkčovač ručně vy-regenerovat.   

Popis tlačítek počítače: 

 

   Tlačítko MENU / Potvrdit.  
• Zmáčkněte toto tlačítko pro vstup do menu.  
• Pomocí tlačítek nahoru/dolu so vyberete položku kterou si chcete změnit 
• Pro vstup do dané položky ještě jednou zmáčkněte toto tlačítko 
• Pomocí tlačítek nahoru/dolu so vyberete požadovanou hodnotu  
• A pro potvrzení si ještě jednou stiskněte toto tlačítko 

 

  Tlačítko Ruční regenerace / zpět.  
• Stiskněte toto tlačítko pro vyvolání okamžité manuální regenerace zařízení. Po ukončení 

manuální regenerace, se zařízení vrátí do normálního provozu.  
• Pokud se nacházíte v jakékoliv položce menu, používejte toto tlačítko jako krok zpět.  
• Pokud se nacházíte ve fázi nastavení hodnoty, použijte toto tlačítko pro krok zpět bez uložení 

hodnoty, kterou jste si zvolili.  
 

   Tlačítka Dolu / Nahoru 
• Používejte tyto tlačítka pro posun mezi položkami menu anebo pro výběr požadované 

hodnoty.  
• Pro odblokování klávesnice prosím zmáčkněte a podržte současně tlačítka dolu/nahoru po 

dobu 5 sekund do pípnutí.  
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JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍ OBRAZOVKY DISPLEJE BĚHEM REGENERACE 
 

 
Aktuální  
pozice 

Displej Vysvětlení 

Backwash 
 
Zpětný proplach 

 

10:30AM – aktuální čas 
 
Left 10:00 min - ukazuje čas zbývající do konce 
zpětného proplachu 

Brine & slow rinse 
 
Nasávání solanky  

 

10:30AM – aktuální čas 
 
Left 60:00 - min ukazuje čas zbývající do konce 
nasávání solanky a zasolení 

Refill  
 
Doplnění solného 
tanku 

 

10:30AM – aktuální čas 
 
Left 05:00 - min ukazuje čas zbývající do konce 
doplnění solanky 

Fast rinse  
 
Proplach  

 

10:30AM – aktuální čas 
 
Left 10:00 - min ukazuje čas zbývající do konce 
proplachu zařízení po zasolení 

Motor se otáčí  

 

Během přepínání z jednoho regeneračního cyklu 
na druhý, dochází k otáčení keramických disků 
pomocí motoru.  

Tlačítka jsou 
zablokované 

 

Klávesnice je zablokována.  
Pro odblokování podržte současně tlačítka nahoru 
a dolu 5 sekund do pípnutí 

Chyba 

 

Pokud dojde k vnitřní chybě systému,  rozsvítí se 
Error 1. 
Prosím kontaktujte dodavatele svého zařízení.  

 
 



 

11 

        Změkčovače HYDRO   
Návod k instalaci a použití 

 

CO ZOBRAZUJE DISPLEJ ZA NORMÁLNÍHO PROVOZU V REŽIMU FILTRACE 
 

V normálním režimu filtrace displej ukazuje zbylou kapacitu změkčovače v m3 vody, aktuální průtok vody v m3/hod a 
nastavený režim fungování přístroje. Tyto hodnoty problikávají mezi sebou.  
 
Například:  
 

   

Zbylá kapacita vody do 
regeneraci, např: 3.00 m3 

Aktuální průtok vody přes zařízení,  
např:  0.00 m3/hod 

Nastavený režim fungování,  
např: A-01 – Delayed Down flow 

DRUHY REŽIMU REGENERACE  

Režim Název Poznámka 
A-01  Delayed down-flow  

 
Regenerace se provede jakmile zařízení vyčerpá nastavenou 
kapacitu a nastane uvedený čas na regeneraci.  
Druh regenerace – sestupný proud.  

A-02  Immediate down-flow  
 

Regenerace se provede ihned jak zařízení vyčerpá nastavenou 
kapacitu bez ohledu na nastavený čas regenerace.  
Druh regenerace – sestupný proud. 

A-03  Intelligent down-flow  
 

Regenerace se provede v nastavený čas jakmile zbývající kapacita 
dosáhne průměru spotřeby vody za posledních 7 dní.  
Druh regenerace – sestupný proud. 

A-11  Delayed up-flow  
 

Regenerace se provede jakmile zařízení vyčerpá nastavenou 
kapacitu a se nastane uvedený čas na regeneraci.  
Druh regenerace – vzestupný proud.  

A-12  Immediate up-flow  
 

Regenerace se provede ihned jak zařízení vyčerpá nastavenou 
kapacitu bez ohlédnu na nastavěný čas regenerace.  
Druh regenerace – vzestupný proud. 

A-13  Intelligent up-flow  
Doporučujeme 
 

Regenerace se provede v nastavený čas jakmile zbývající kapacita 
dosáhne průměru spotřeby vody za posledních 7 dní.  
Druh regenerace – vzestupný proud. 

A-21  Purify - Filtrace  Proplach filtru nastane jakmile systém dosáhne nastavené kapacity a  
nastane uvedený čas na proplach.  



 

12 

        Změkčovače HYDRO   
Návod k instalaci a použití 

 

DOWN FLOW A UP FLOW REGENERACE – CO VYBRAT?  

 
Moderní řídící ventil Runxin F82-B LCD jako jeden z mála umožňuje pouze pomocí nastavení v menu 
vybrat si mezi sestupným proudem a vzestupným proudem během regenerace.  
 
Jedná se o směr průtoku solanky během cyklu BRINE & SLOW RINSE - nasávání solanky a zasolení. 
V režimu Down flow (sestupným) průtok solanky jde seshora dolu přes filtrační medium. V režimu Up  
Flow (vzestupným) průtok solanky jde zespoda nahoru přes filtrační media.  
 
Starší modely změkčovačů uměli regenerovat jenom sestupným průtokem (down flow), ale novější 
modely změkčovačů umožňují i upflow regenerace. Doporučujeme vybírat Upflow regenerace pro 
úsporu vody na regenerace a soli na regenerace. Režim Upflow umožňuje ušetřit až do 30 % soli a 
vody. Dosahuje se to tak, že se na začátku regeneruje více vybité vrstvy filtrační hmoty a potom se sůl 
dostává do méně vybitých vrstev hmoty.  
 
DOPORUČENÉ NASTAVENÍ PRO KLASICKÉ DOMÁCÍ POUŽÍTÍ:               INTELLIGENT UP FLOW 
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Programování počítače  

První zapínání do elektřiny  

• Po prvním připojení elektrického zdroje k hlavici změkčovače proběhne první otáčení keramických 
disků a potom změkčovač přijde do normálního provozního režimu s továrním nastavením.  

• Z výroby je přednastaven výchozí jazyk Angličtina. Pro změnu jazyku menu prosím odpojte řídící ventil 
ze zásuvky. Potom ho znovu zapojte do zásuvky a okamžitě zmačkněte a držte dohromady tlačítka 
Menu a Zpět (dvě levé tlačítka). Po 5 vteřinách se zobrazí menu výběru jazyka.  

• Pro změnu nastavení prosím pokračujte dle následujících tabulek.  
• Upozorňujeme na nutnost nastavení řídící jednotky dle vašeho konkrétního modelu změkčovače a 

dle vstupní tvrdosti vody. V opačném případě změkčovač nebude správně fungovat!!! 
 

 
NASTAVENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY 
 
Po zapnutí řídícího ventilu do el zásuvky prosím proveďte následující nastavení:  
 
Zmáčkněte tlačítko Menu na displeji se zobrazí:  

 
 
 
 
Vyberete první položku a potvrďte zase tlačítkem Menu/potvrdit.  
Pomocí šipek nahoru/dolu nastavte časový formát na 24 hour.  

 
 
 
 
Dále sjeďte dolu na další položku Menu – SET CLOCK – nastavit aktuální čas:  

 
Pomocí šipek nahoru/dolu nastavte aktuální čas. Pokud budete držet tlačítka nahoru/dolu 

dlouze, tak rychlost nastavení se zvýší.  
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Další položka Menu – WATER USED TODAY – je pouze informativní. Ukazuje kolik vody jste 

spotřebovali dnes.  

 
 
 
 
 
 
Další položka Menu – AVERAGE WATER USED – je pouze informativní. Ukazuje průměr denní 

spotřeby vody za posledních 7 dní.  

 
 
 
 
 
 
Další položka Menu umožňuje nastavit jednotky měření – GAL. / L. / M3. Doporučujeme 

nastavit: m3 (jako alternativu si můžete nastavit Litry).  

 
 
 
 
 
 
Další položka Menu se nazývá – ADVANCED SETTINGS. Toto jsou pokročilé nastavení.  
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POKROČILÉ NASTAVENÍ – ADVANCED SETTINGS 
 
První, co potřebujeme nastavit v pokročilém nastavení je režim regenerace – SET WORK 

MODE 

 
Prosím nastavte režim regenerace dle tabulky – Druhy režimu regenerace nahoře.   
Pro klasické použití v rodinném domě - doporučujeme nastavit režim INTELLIGENT UP-FLOW.  
 
 
 
Další nastavení je nastavení času regenerace – SET RECHARGE TIME. To znamená čas ve dne 

nebo v noci kdy zařízení začne regeneraci. Doporučujeme nechat výchozí nastavení:  02:00. To 
znamená že změkčovač začne regeneraci ve 2:00 ráno. Regenerace trvá zhruba 60-90 min v závislosti 
na modelu přístroje. Během regenerace zařízení nevypíná vodu, ale otevírá obtok neupravené vody.  

 
 
 
 
Další položka – SET RESIDUAL WATER – nastavuje množství vody, které proteče 

změkčovačem do další regeneraci. Tzv kapacita změkčovače.  
Prosím nastavte tuto položku dle modelu vašeho přístroje a dle tvrdosti vstupní vody. VIZ 

TABULKA 3 dále.  

 
Věnujte tabulce zvýšenou pozornost! Je to hodně důležitý parametr. Ovlivňuje celkovou 

kapacitu přístroje a má vliv na spotřebu vody a soli během regenerace.  
 
 
 
Pokud jste vybrali jakýkoliv UPFLOW režim regenerace, tak se Vám objeví další položka Menu 

– SET INTERVAL/WASH. U režimu DOWNFLOW tato položka zmizí.  
Zde se nastavuje interval mezi provedením zpětného proplachu během regenerace. Je to 

docela užitečný parametr, který umožňuje ušetřit značné množství vody během regenerace. 
Například, pokud si nastavíte tento parametr na: 1 – tak zpětný proplach se bude provádět 
s intervalem 1 regenerace (tzn u jedné regenerace se zpětný proplach provádět bude, ale u další 
nebude atd).  
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Doporučujeme používat jenom pokud je Váš zdroj vody – městský vodovodní řád, kde je voda 

předupravená a zbavená větších mechanických nečistot a zákalu (doporučené nastavení 1 až 2).  
Pokud máte vodu z vrtu anebo studny, doporučujeme si tento parametr nastavit na 0 – a 

zpětný proplach se bude provádět u každé regenerace.  
 
 
 
 
Potom se nastavují časy jednotlivých cyklů regenerace. První se nastavuje – SET BACKWASH 

TIME. Je to délka zpětného proplachu přístroje.  

 
Prosím nastavit dle následující tabulky 2 – dle jednotlivého modelu změkčovače.  
 
 
 
 
Dále se nastavuje doba nasávání solanky a zasolení – SET BRINE & RINSE. Je to celkový čas 

během kterého se nasává solanka ze solné nádoby a probíhá samotný proces iontovýměny – 
regenerace. 

 
Prosím nastavit dle následující tabulky 2 – dle jednotlivého modelu změkčovače.  
 
 
 
Další parametr je doba zpětného doplnění solného tanku vodou pro přípravu solného roztoku 

pro další regeneraci– SET BRINE REFILL. 

 
Prosím nastavit dle následující tabulky 2 – dle jednotlivého modelu změkčovače.  
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Potom se nastaví doba rychlého proplachu nebo zafiltrování – SET FAST RINSE. Během tohoto 
cyklu se zbytky soli které zůstali uvnitř přístroje a nebyli použité pro regeneraci náplně, spláchnou do 
kanalizace. A pomocí sestupného proudu vody se filtrační hmota připravuje na další provoz.  

 
Prosím nastavit dle následující tabulky 2 – dle jednotlivého modelu změkčovače.  
 
 
 
Předposlední parametr je – SET MAX DAYS/RCHG. Tady se nastavuje počet dní, kdy přístroj 

provede nucenou regeneraci i pokud jeho kapacita nebyla vyčerpaná. Například během dovolené, 
nebo pokud je odběr hrozně malý.  

Nedoporučujeme nechávat změkčovač dlouho bez regenerace z hygienických důvodu. Proto 
je lepší si tento parametr nastavit na např 21 den. To znamená, že změkčovač provede nucenou 
regeneraci maximálně jednou za 21 den nebo samozřejmě dřív, pokud bude vyčerpaná jeho kapacita.  

V případě více znečištěné vody se doporučuje tento parametr nastavit na 14 nebo dokonce i 
na 10 dní.  

 
 
 
 
 
I poslední parametr je nastavení režimu vysílání externího signálu (pokud je zapojen) – SET 

OUTPUT SIGNAL. Více o externím signálu si přečtete výše.  

 
Prosím nastavte B-01 nebo B-02.  
 
 
 
 
 

GRATULUJEME! MÁTE KOMPLETNĚ NASTAVENOU ŘÍDÍCÍ JEDNOTKU A JE TEĎ PŘIPRAVENÁ PRO PROVOZ.  
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TABULKA 2 – DOPORUČENÉHO NASTAVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ MODELY 
 
 

V této tabulce jsou uvedené hodnoty pro nastavení pokročilých parametrů a typy jednotlivých 
trysek (Injector, BLFC, DLFC). 
Typy trysek jsou ukázané jenom informativně, vždy jsou předinstalované výrobcem dle 
konkrétního modelu změkčovače.  

  

Model Injector DLFC BLFC 

Zpětný 
proplach 

Backwash 

Nasávání 
solanky 

Brine 

Doplnění 
solného tanku 

Refill 

Za filtrování 

Fast Rinse 
 

HYDRO 45 Bílý 8468061 8468052 10 min 56 min 14 min 19 min 

HYDRO 60 Černý 8468077 8468053 10 min 60 min 9 min 17 min 

HYDRO 75 Černý 8468077 8468053 10 min 70 min 10 min 19 min 

HYDRO 100 
Červený 8468062 8468054 10 min 80 min 9 min 19 min 
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Tabulka 3 – Kapacita systému 
dle vstupní tvrdosti v m3 vody.  

 

Prosím nastavte systém dle Vaší 
vstupní tvrdosti. Najděte si nejbližší 
hodnotu tvrdosti, která nejvíce 
odpovídá Vaší vstupní tvrdosti a 
tabulka ukáže aktuální kapacitu 
Vašeho přístroje dle vstupní tvrdosti.  

 

Tato hodnota se zadává do 
programování řídící jednotky do 
„KAPACITA ZMĚKČOVAČE – SET 
RESIDUAL WATER“.  

 

Doporučujeme, ale vždy nechávat cca 
10% rezervu kapacity.  
Například: pro změkčovač HYDRO 45 
o vstupní tvrdosti 3 mmol/l je 
výsledná hodnota kapacity 10,71 m3. 
Ale doporučujeme nastavit o cca 10 % 
méně. Tzn.  9,6 m3… 

 

 

 

 

     
HYDRO 

45 
HYDRO 

60 
HYDRO 

75 
HYDRO 

100 
          

Tvrdost 
vstupní mmol/l dH    

 

vody  0,5 2,8 64,29 85,71 107,14 142,86 
 0,7 3,9 45,92 61,22 76,53 102,04 
 1 5,6 32,14 42,86 53,57 71,43 
 1,2 6,7 26,79 35,71 44,64 59,52 
 1,4 7,8 22,96 30,61 38,27 51,02 
 1,6 9,0 20,09 26,79 33,48 44,64 
 1,8 10,1 17,86 23,81 29,76 39,68 
 2 11,2 16,07 21,43 26,79 35,71 
 2,2 12,3 14,61 19,48 24,35 32,47 
 2,4 13,4 13,39 17,86 22,32 29,76 
 2,6 14,6 12,36 16,48 20,60 27,47 
 2,8 15,7 11,48 15,31 19,13 25,51 
 3 16,8 10,71 14,29 17,86 23,81 
 3,2 17,9 10,04 13,39 16,74 22,32 
 3,4 19,0 9,45 12,61 15,76 21,01 
 3,6 20,2 8,93 11,90 14,88 19,84 
 3,8 21,3 8,46 11,28 14,10 18,80 
 4 22,4 8,04 10,71 13,39 17,86 
 4,2 23,5 7,65 10,20 12,76 17,01 
 4,4 24,6 7,31 9,74 12,18 16,23 
 4,6 25,8 6,99 9,32 11,65 15,53 
 4,8 26,9 6,70 8,93 11,16 14,88 
 5 28,0 6,43 8,57 10,71 14,29 
 5,2 29,1 6,18 8,24 10,30 13,74 
 5,4 30,2 5,95 7,94 9,92 13,23 
 5,6 31,4 5,74 7,65 9,57 12,76 
 5,8 32,5 5,54 7,39 9,24 12,32 
 6 33,6 5,36 7,14 8,93 11,90 
 6,2 34,7 5,18 6,91 8,64 11,52 
 6,4 35,8 5,02 6,70 8,37 11,16 
 6,6 37,0 4,87 6,49 8,12 10,82 
 6,8 38,1 4,73 6,30 7,88 10,50 
 7 39,2 4,59 6,12 7,65 10,20 
 7,2 40,3 4,46 5,95 7,44 9,92 
 7,4 41,4 4,34 5,79 7,24 9,65 
 7,6 42,6 4,23 5,64 7,05 9,40 
 7,8 43,7 4,12 5,49 6,87 9,16 
 8 44,8 4,02 5,36 6,70 8,93 
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První spuštění změkčovače  

1. K tomuto okamžiku změkčovač musí být plně připojem k potrubním rozvodům (vstup, výstup, odpad, 
přepad) a k elektrické síti pomocí 12V transformátoru. 

2. Zmáčkněte tlačítko RUČNÍ REGENERACE a tímto začněte manuální regeneraci. Motor začne otáčet 
keramické disky na pozici zpětného proplachu. Jakmile se disky přestanou otáčet, tak je pozice zpětného 
proplachu dosažená.  

3. Pomalu otevřete přívod vody na ¼ otáčky. POZOR! Neotevírejte přívod vody příliš rychle a ne najednou. 
Může to poškodit filtrační hmotu. V závislosti na vstupním tlaku se může, ale nemusí objevit pískání uvnitř 
změkčovače. Je to normální proces – voda pod tlakem proudí skrz malé trysky.  

4. Naplňte zařízení vodou. Během naplnění se vzduch pomalu uvolňuje ze systému přes odpadní hadici. Když 
bude z odpadní hadice téci čistá voda a bez vzduchu/bublin znamená to, že se systém naplnil kompletně 
vodou. Může to trvat cca 2-3 minuty. 

5. Zkontrolujte celý systém včetně přívodních trubek, zda někde neprotékají. Pokud bude kapat z trubek, tak 
zavřete hlavní přívod vody a přetěsněte závity. Pokud bude protékání uvnitř změkčovače vody, zavolejte 
prodejci. 

6. Zmáčkněte šipku nahoru. Změkčovač změní pozici keramických disků na další cyklus – nasávání solného 
roztoku a zasolení. Ale ještě nemáme žádnou vodu v solném tanku, proto prosím zmačkněte šipku nahoru 
znovu.  

7. Změkčovač přejde na další cyklus – doplnění solného tanku.  
8. Necháme dojet celou regeneraci až do konce. Zbývají nám 2 cykly: doplnění solného tanku a za filtrování.  
9. Po skončení těchto dvou posledních cyklů je systém v provozním režimu. 
10. Otevřete nejbližší kohout a nechejte odtéct vodu, dokud nebude čirá (cca 10 až 15 minut). 
11. Nasypte tabletovou regenerační sůl do 1/2 solného rezervoáru. Upozorňujeme, že během provozu systému 

hladina soli v tanku musí být vždy vyšší než hladina vody. Doporučujeme kontrolovat hladinu soli cca 1x za 
14 dní. 

12. Otevřete libovolný kohoutek v domě, tak aby voda procházela skrz změkčovač vody, na displeji se ukáže 
aktuální průtok vody v m3/hod. Tak zkontrolujete, že vestavěný průtokoměr funguje. Zavřete kohoutek. 

13. Pokud voda přes změkčovač protéká, ale aktuální průtok se nezobrazuje, prosím zkontrolujte, jestli čidlo 
průtokoměru je správně zacvaknuto. Čidlo s kabelem se nachází vzadu změkčovače na výstupní přípojce. 

14. Teď je systém plně připraven k provozu. 

Odblokování klávesnice 

• Po 1 minutě nečinnosti klávesnice se automaticky zablokuje.  
• Pro odblokování klávesnice zmáčkněte a podržte 5 vteřin současně tlačítka NAHORU a DOLU.  

 
Ruční regenerace 

• Krátce zmáčkněte tlačítko RUČNÍ REGENERACE / ZPĚT   
• Systém se začne regenerovat okamžitě. 

 
Přepínání mezi regeneračními cykly:  

• Tlačítkem RUČNÍ REGENERACE / ZPĚT  si přeskáčete na další cyklus regenerace. 
• Pokud přeskočíte veškeré 4 regeneračních cykly, tak zařízení se vrátí do normálního provozu.  
• Pokud přeskočíte jenom jeden z cyklů a necháte zbylou regeneraci probíhat dále, tak po provedení 

této regenerace zařízení se vrátí do normálního provozu.  
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ZÁRUČNÍ LIST  

Model:  __________________________________________________________  

Výrobní číslo přístroje (pokud je uvedeno):  _____________________________  

Zákazník:  ________________________________________________________  

Prodejce:  ________________________________________________________  

Datum prodeje:   __________________________________________________  
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Graf tlakové ztráty, řídící ventil Runxin FP82 -B LCD
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