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ИНСТРУКЦИЯ  LT8; LT 12;LT 16; LT 20 Automatic 

 

 
 
 

Технически данни 
Максимално работно налягане на водопроводната мрежа 8,6 bar (0,86Mpa) 
 
Внимание: 
 За регенерация (декалцифициране) използвайте само Содиев хлорид (NaCl) - готварска сол. 

Киселини или нейни основи, както и различни химически препарати не трябва да се ползват. 
Необходимо е също така, през равни интервали от време да проверявате количеството сол и при 
необходимост да добавите. 

 
Инструкции за монтаж: 
 Поставете омекотителя на хоризонтална повърхност, на лесно достъпно место. Не монтирайте 

омекотителя на места с температура по-високаот 50' или по-ниска от 4' по Целзий. Избягвайте близост 
до киселинни и корозивни продукти. 
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- Свързване към водопроводната мрежа : Преди всичко останало, монтирайте спирателен кран 

(не се предлага в комплект с омекотителя) между водопроводната мрежа и омекотителя. Спирателният 
кран ще се използва при нужда от спиране на водата към омекотителя. В случай, че омекотителят ще 
захранва един или повече уреди е необходимо да бъде монтиран предпазно-възвратен винтил (не се 
предлага в комплект с омекотителя). Той трябва да предодврати евентуално връщане на вода обратно в 
омекотителя. По време на регенерация омекотителят отвежда водата за плакнене в канала. Изходът за 
отвежданата вода трябва да е свързан с маркуч, който да отвежда водата в канал, ниско в земята. 
Маркучът не трябва да бъде прегънат или да има денивелация, която да възпретятства свободния поток 
на водата. Като предпазна мярка е предвиден преливник, който може да монтирате сами. Пробийте 
бункера на омекотителя няколко сантиметра преди горния му ръб и монтирайте белия щуцер, който е 
предоставен в комплекта. Свържете го към канализацията посредством маркуч за отходна вода. Това се 
прави като предпазна мярка срещу евентуална повреда или прекъсване на захранването.  

 
- Свързване към електрическата мрежа: Използвайте захранване, което отговаря на 

оригиналните характеристики на уреда. Трансформаторът трябва да бъде с вход 220V / 50Hz / 8W и да 
осигурява 12 V AC / 150 mA ; За да избегнете опасно прегряване - развийте захранващия кабел изцяло. 
Безопастността на уреда е валидна само когато същият е свързан към изправна електрическа мрежа, 
отговаряща на стандартите за безопастност. 

 
Внимание:  
 В случай на повреда в омекотителя - изключете го и затворете всички кранове. Избягвайте 

всякаква директна намеса или поправка върху уреда. Обърнете се към оторизиран сервиз. Всяка 
евентуална повреда трябва да бъде отстранена само с оригинални резервни части. Ако не спазвате 
изброените инструкции, безопастността на уреда ще бъде нарушена а гаранцията предоставена от 
производителя ще отпадне.  
 

 

Пускане в употреба :  
Следните операции трябва да бъдат изпълнени когато уредът е изключен от електрическата 

мрежа.  
Изпълнете следните процедури за да се уверите, че омекотителят работи както трябва. 
  
1. Натиснете черния бутон и го завъртете обратно на часовниковата стрелка докато не застане в 

позиция "backwash" / "CONTRA CORIENTE" ( Изплакване )  
2. Отворете крана за входящата вода много бавно за да избегнете моментен пик на налягането. 

Въздухът от омекотителя ще излезе през тръбата за отходна вода, след което ще потече непрекъсната 
струя вода. Оставете водата да тече за около 5 мин.  

* При пускане за първи път * 
* Налага се да налеете ръчно около 15-20 литра вода в резервоара при първоначалното пускане 

в експлоатация. 
3. Натиснете отново червения бутон и го завъртете в позиция "RIEMPIMETO VASCA DEL SALE E 

LAVAGGIO" / "FAST RINSE-REFILL".( Пълнене ) 
4. Изчакайте нивото на водата в омекотителя да достигне до около 15 см. 
5. Натиснете бутона отново и го завъртете обратно на часовниковата стрелка в позиция 

"INIEZIONE SALE E RISCIACQUO" / "BRINE/SLOW RINSE" ( Плакнене на солите ) 
6. Уверете се, че топчето в прозрачния нивомер е издигнато от водата, докато смукателната 

тръба е потопена във водата. 
7. Натиснете и завъртете бутона в позиция "ESERCIZIO". Свържете кабела на транформатора в 

буксата на часовника (Намира се под черния капак). Към този момент омекотителят се регенерира сам. 
10. Добавете солта в бункера и продължете с настройката на таймера. 
 

Програмиране :  
1. Настройка на дните  
 - внимателно издърпайте навън всички метални пластинки срещу дните от седмицата. 
 - завъртете диска докато не изравните желания ден със стрелката  "GIORNO" / "DAY" 
 - натиснете навътре металната пластинка на избрания ден. Регенерацията ще се извършва 
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само в дните с натисната пластинка. 
 
2. Настройка на часа 
 - внимателно издърпайте навън въртящия палец на часовото колело  
 - завъртете без значение от посоката до актуалния час в момента на настройката. 
 - пуснете палчето навътре 
 
При правилно настроен таймер, омекотителят ще се регенерира по фабрични настройки около 

2:30 АМ . 
Ако предпочитате други настройки, следвайте следните инструкции : 
 
A: Часът, в който искате да се извърши регенерация 
В: Коефицент, който да бъде добавен към времето в момента. 
 
 Пример 1 : Часът, в който искате да се извърши регенерация е 11 ч. Часът в момента, в който 

настройвате таймера е 17 ч. Използвайки таблицата трябва да извършите следната сметка:  
17+15=32 ; 32-24 = 8;  Часът в момента (17) + коефицента отговарящ на избрания час (11-->15) = 

.... ; Ако полученото число е по-голямо от 24, извждате 24 от него и получената стойност задавате на 
таймера ( в случая - 8 ) Ако резултатът не надвишава 24 - въвеждате го директно. 

 
Пример 2 : Часът, в който искате да се извърши регенерация е 7 ч. Часът в момента, в който 

настройвате таймера е 9 ч. Използвайки таблицата трябва да извършите следната сметка : 
9+19=28 ; 28-24=4; . Въвеждаме "4". 
 
Пример 3 :  Часът, в който искате да се извърши регенерация е 24 ч. Часът в момента, в който 

настройвате таймера е 1 ч. Използвайки таблицата трябва да извършите следната сметка : 
1+2=3 ; Въвеждаме "3". 
 

А 1 | 2 |  3  | 4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24| 

В 1 | 0 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |  9  |  8  |  7  |  6  |  5  |  4  |  3  |  2 | 

 
Превантивна профилактика: Препоръчително е да извършвате следните операции поне 

веднъж на 6 месеца. 
 
1 - Отстранете евентуални отлагания в разтвора и смукателната тръба. 
2 - Почистете инжектора и неговото легло за да предодвратите запушване на смукателната 

система. Използвайте следните инструкции :  
3 - Поставете кранчетата за водопроводната мрежа в положение "байпас" 
4 - Натиснете бутона и го завъртете обратно на часовниковата стрелка до позиция "backwash" / 

"CONTRA CORIENTE" ( Изплакване ). Оставете го в тази позиция поне 10 секунди. Тогава отново го 
натиснете и завъртете обратно на часовниковата стрелка до позиция "INIEZIONE SALE E RISCIACQUO" 
(Плакнене на солите). Уверете се, че няма вода под налягане в тръбите. 

5 - Развийте частите 7F и 8F с отверка. 
6 - От страната на 7F бръкнете с дълга отверка или дебела тел ( около 4мм широка и 30см. 

дълга ). Избутайте навън 28F - инжектора. 
7 - Почистете трите части и се уверете, че дупката на инжектора ( 1,5мм ) е идеално чиста. Това 

е изключително важно за засмукването на солена вода от бункера. 
8 - Сглобете внимателно всичко обратно и бавно отворете крановете за водата.  
 
 
 
 

 


