
Instrukcja obsługi

ZMIĘKCZACZ DO WODY ZM-WORK-65
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GREEN FILTER
SYSTEMY UZDATNIANIA WODY
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kompakt kompakt kompakt

8” x 17” 8” x 35” 10” x 35”

25l 30l 30l

220-240 V / 50-60 Hz

12 V 1000 mA / 5 W

2 - 49 °C

2,8 bar

2,1 3,5 4,5

wolumetryczno - czasowa

3m m3 m3
Twardość

(st. niemieckie)

15 dh

18 dh

28 dh

40 dh

23 dh

33 dh

Max wydajność między regeneracjami:

ZM-WORK

10-65

ZM-WORK

20-65

ZM-WORK

30-65

Zawartość złoża

Obudowa

Pojemność

zbiornika

Wymiary zbiornika

(śr. x wys.)

Pojemność

zbiornika na sól

Zasilanie

Napięcie / Pobór mocy

Wymiary (wys./szer./gł.)

Temp. pracy

Ciśn. robocze

Śr. zużycie soli

Kontrola

regeneracji

Wydajność

szczytowa
0,7 m /h3 1,2 m /h3 1,8 m /h3

110 x 31 x 4866 x 31 x 48

Zmiękczacze serii ZM-WORK z głowicą RX

DANE TECHNICZNE:

znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie jakość
wody spożywczej wymaga poprawy. Urządzenie usuwa sole wapnia i magnezu, które osadzają się na
częściach kanalizacji oraz sprzętach AGD.
Zastosowana w zmiękczaczu technologia dysków obrotowych RX zapewnia bezawaryjne działanie
sterownika. Dodatkowo, urządzenie posiada funkcję bypass, dzięki której głowicę można odłączyć bez
konieczności zakręcania dopływu wody do instalacji.
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zmiękczacza ZM-WORK 65

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy
o dokładne zapoznanie się z instrukcją.
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05Obsługa urządzenia
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Przyłącza zmiękczacza

By-pass

Woda
uzdatniona

Przelew
zabezpie-
czający

Zasilanie
wody

Odciek

Pozycja
pracy

Zacisk
zabezpieczający

Szybkozłącze

Wtyk licznika

Pozycja
pracy

Pokrętło
przepływu
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Jedno pokrętło ustawione w pozycji , a drugie
w pozycji .

By-pass
In-serv

Ustawienia pokręteł

Całkowite zamknięcie dopływu

Pozycja pracyPozycja by-pass

Kierunek
przepływu wody Pozycja pracy

W tej pozycji woda omija urządze-
nie i nie jest uzdatniana. Jest to
pozycja używana w przypadku
awarii urządzenia lub podlewania
ogrodu.

Ustawienie umożliwia przepływ
wody przez złoże jonowymienne
i jego uzdatnienie.

Pozycja
pracy

Kier.
prze-
pływu
wody

Pozycja
pracy

Pozycja
pracy
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Instrukcja obsługi kontrolera

Panel kontrolny
W górę

W dół

Select/Menu Esc/Ust. manualne
Wyświetlacz

1. Wyświetlacz
a) W trybie pracy wyświetlacz pokazuje naprzemiennie następujące
informacje:
• ilość wody pozostałej do uzdatnienia, np. 2.00 m

• aktualny przepływ wody przez urządzenie, np. 1.00 m /h

• godzinę, o której odbędzie się regeneracja

3

3

SELECT ESC

10:30:00

Water System
In-Service

Water
Balance Vol:      2.00 dm

3

10:30:00

Water System
In-Service

Water
Balance Vol:      2.00 dm

3

10:30:00

Water System
In-Service

Water
Balance Vol:      2.00 dm

3

10:30:00

Water System
In-Service

Water
Balance Vol:      1.00 dm

3

10:30:00

Water System
In-Service

Water
Trig Time: 02:00
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b) Gdy urządzenie pracuje w innych trybach, wyświetla następujące
komunikaty:

10:30:00 - godzina.

30 Min - pozostały czas prze-
prowadzania procesu

Down-Flow - oznacza, że urzą-
dzenie przeprowadza regene-
rację stosując przepływ w dół

5 Min - czas, który pozostał
do kolejnej regeneracji

3 Min - czas, który pozostał
do kolejnej regeneracji

Następuje zmiana trybu
pracy.

Komunikat ten wyświetla
się po wciśnięciu dowol-
nego klawisza gdy klawia-
tura jest zablokowana.

E-01 oznacza kod błędu.

Tryb Komunikat Opis

2 Min - czas, który pozostał
do końca tego trybu
regeneracji

Back wash

Brine & Slow
Rinse

Brine Refill

Fast Rinse

Motor
Running

Key Locked

System
Maintenance
Error

10:30:00

Water System

Back Washing...

Left: 2 Min

10:30:00

Water System

Brine & Slow Rinse...
Down-Flow
Left: 30 Min

10:30:00

Water System

Refilling...

Left: 5 Min

10:30:00

Water System

Fast Rinsing...

Left: 3 Min

Motor Running...

Key Locked

Press   &   key for
5 seconds to unlock

System Maintenance!

** Error 1 **
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Zmiana wartości parametrów

1. Menu użytkownika

Gdy klawisze nie są zablokowane, wciśnij klawisz        aby wejść do menu.

a) Menu ustawień zegara

b) Zmiana ustawień czasu regeneracji

c) Zmiana ustawień twardości wody

Soft-Volume Para. Set

Set Clock
Set Rchg Time
Set Water Hardness

Set Clock

09:30

Set Rchg Time
02:00

Set Water Hardness

150mg/L
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2. Ustawienia fabryczne (zaawansowane)

Uwaga: ustawiania zaawan-
sowane wprowadzane są przez
producenta. Aby uniknąć błę-
dów konfiguracji należy skorzys-
tać z pomocy wykwalifikowanego
instalatora.

a) Ustawienia trybu

Uwaga: NIE NALEŻY zmieniać
tego parametru. W przeciwnym
razie urządzenie nie jest w stanie
poprawn ie funkc jonować .

b) Ustawienia trybu pracy głowicy

c) Zmiana typu

Aby wejść w menu ustawień zaawansowanych, należy przy włączaniu zasilania
jednocześnie trzymać wciśnięte klawisze      ESC oraz strzałka w dół .
Po kilku sekundach, urządzenie wyświetli ustawienia fabryczne.

Uwaga: NIE NALEŻY zmieniać
tego parametru. W przeciwnym
razie urządzenie nie jest w stanie
poprawn ie funkc jonować .

Set Mode - Softener

Set Valve Mode-F65

Set Type - Volume

Set Resin Vol. - 08L

Set Set Rchg Day - 30 Days

Set BackWash - 02 Min

Set Brine - 30 Min

Set Refill - 05 Min

Set FastWash - 03 Min

Set Mode

Purifier
Softener

Set Valve Mode

F63
F65
F68
F69
F82
F79

Set Type

Timer
Volume
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Uwaga: przedstawiona na obrazku
wartość 08l jest wartością przykła-
dową. Prosimy nie zmieniać tego
parametru.

e) Set Rchg Day
Zmiana maksymalnej ilości dni między regeneracjami.

f) Set Back Wash
Czas pierwszego trybu regeneracji, płukanie wsteczne.

g) Set Brine
Czas regeneracji złoża roztworem soli.

h) Set Refill
Czas napełniania zbiornika solanki.

i) Set Fast Wash
Czas wypłukiwania resztek solanki oraz formowanie złoża.

d) Zmiana objętości złoża

Set Resin Vol

08 L

Set Rchg Day

30 Day

Set BackWash

02 Min

Set Brine

30 Min

Set Refill

05 Min

Set FastWash

03 Min
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Ręczne uruchamianie procesu regeneracji

W trybie pracy urządzenia, należy wcisnąć klawisz      ESC. Urządzenie zacznie
pracować, a na wyświetlaczu wyświetli się następujący komunikat:

Po kilku sekundach, na ekranie pojawi się:

Aby przerwać proces wciśnij ESC ponownie. Głowica automatycznie przejdzie
do kolejnego stanu pracy (w przeciwnym razie urządzenie zakończy proces
regeneracji w trybie standardowym). Kolejne etapy pracy zmiękczacza są
następujące:

Ostatnim etapem jest powrót głowicy do pozycji pracy.

Motor Running...

10:30:00

Water System

Back Washing...

Left: 2 Min

10:30:00

Water System
Brine & Slow Rinse...

Down-Flow

Left: 30 Min

10:30:00

Water System

Refilling...

Left: 5 Min

10:30:00

Water System

Fast Rinsing...

Left: 3 Min
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Rozwiązywanie problemów

Aparat się nie
regeneruje

Brak zasilania

Sprawdź podłączenie
elektryczne –
bezpieczniki,
wtyczkę, przełącznik.
W razie potrzeby
zregeneruj
urządzenie ręcznie.

Aparat dostarcza
twardą wodę

Otwarty by-pass Zamknij by-pass

Brak soli w zbiorniku
solanki. Wytworzyły
się złogi solne na dnie
zbiorników. Należy
usunąć wytworzony
złóg.

Zanieczyszczony
inżektor

Nadmierne
zużycie soli

Zbyt dużo wody
w zbiorniku solanki

Złogi żelaza
w instalacji

Zmniejsz czas napeł-
niania zbiornika
solanki (cyklu 4).

Oczyść instalację.

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Uzupełnij sól i
zregeneruj złoże
przyciskiem
natychmiastowej
regeneracji.

Skontaktuj się z
fachowcem lub
oczyść inżektor.

Źle ustawiony
sterownik.

Ustaw sterownik lub
skontaktuj się
z fachowcem w celu
poprawnego ustawie-
nia sterownika.
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Spadek ciśnienia

Osad żelaza
w zmiękczaczu

Oczyść sterownik i zło-
że. Zwiększ częstotli-
wość regeneracji i/lub
czas trwania płukania
zwrotnego.

Zablokowana
instalacja
wodna

Sprawdź czy osady
z wody nie zablokowały
instalacji wodnej przed
urządzeniem

Wejście do sterownika
zanieczyszczone reszt-
kami pozostałymi
z robót instalacyjnych

Usuń resztki i wyczyść
sterownik.

Zanieczyszczony wkład
filtra wstępnego
oczyszczania

Obecność powietrza
w instalacji

Przeczyść lub
wymień wkład

Sprawdź instalację i
upewnij się czy jest
solanka w zbiorniku

Zbyt dużo wody
w zbiorniku solanki

Zbyt długi czas uzu-
pełniania wody
w zbiorniku solanki

Zablokowany inżektor

Obce ciała w zaworze
solanki

Przerwa w dopływie
prądu podczas napeł-
niania zbiornika solanki

Zmniejsz czas napeł-
niania zbiornika
solanki (cyklu 4)

Oczyść inżektor

Wymień zawór
solanki

Sprawdź zasilanie
elektryczne

Problem Przyczyna Rozwiązanie
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Aparat nie zasysa
solanki

Nieszczelność
połączeń
wężyka solanki

Zbyt niskie ciśnienie
w sieci

Zablokowany wężyk
doprowadzający solan-
kę do sterownika lub
nieszczelność połą-
czeń zbiornika solanki

Wyciek z wężyka
doprowadzającego
solankę do
sterownika

Uszkodzony inżektor

Obce ciała
w zaworze

Przerwa w dostawie
prądu podczas
regeneracji

Ciągły wyciek do
kanalizacji

Podnieś ciśnienie wody
na wejściu do systemu
uzdatniania wody do
minimum 1,8 bar.

Sprawdź wężyk dopro-
wadzający solankę
i usuń ewentualne
blokady utrudniające
przepływ.

Wymień wężyk dopro-
wadzający solankę
do sterownika.

Wymień inżektor.

Sprawdź wnętrze
zaworu, usuń zanie-
czyszczenia i sprawdź
działanie zaworu
w różnych pozycjach
regeneracji.

Sprawdź zasilanie
elektryczne. Przesuń
ręcznym pokrętłem
sterownik do pozycji
service (uzdatnianie
wody) lub ustaw
by-pass w pozycji
close do czasu
wznowienia zasilania
elektrycznego.

Problem Przyczyna Rozwiązanie



UWAGI KOŃCOWE

Zalecenie:

WARUNKI GWARANCJI
I. Rodzaje gwarancji:
1.
2.

3.

II. Okres gwarancji :
1.
a.
b.

c.

d.
e.
III. Warunki obowiązywania gwarancji:
1.
a.

b.
IV. Wykonywanie napraw, wymiany urządzenia lub jego elementów:
1.

2.
3.
V. Karta gwarancyjna:
1.

2.
3.

VI.  Uszkodzenia urządzenia oraz sytuacje nie objęte gwarancją:
1.
a.

b.

c.

d.
VII. Wygaśnięcie gwarancji:
1.
a.

b.

Komponenty urządzenia sterowane są za pomocą układu elektrycznego. Niektóre ustawienia ulegną
skasowaniu po 48 godzinach od odłączenia urządzenia od źródła zasilania, w wyniku czego zmiękczacz
przeprowadzi regenerację o niewłaściwej porze. Zalecane jest aby po przerwie w dostawach energii
elektrycznej użytkownik sprawdził ustawienie zegara.

w celu wydajnej eksploatacji urządzenia, należy kupować sól pastylkowaną.

Gwarancja obejmuje: gwarancję materiałową i gwarancję sprawności.
Gwarancja materiałowa obejmuję wymianę (lub naprawę) urządzenia lub elementów, które na wskutek

błędnej konstrukcji, złego lub uszkodzonego materiału, wadliwego wykonania nie nadaje się do użytku lub
naprawy. W takich wypadkach klient zobowiązany jest dostarczyć lub przesłać wadliwą część.

Gwarancja sprawności zobowiązuje do doprowadzenia urządzenia do takiego stanu, aby spełniało
parametry określone w ofercie, umowie, czy instrukcji obsługi.

gwarancja  udzielana jest:
dla urządzeń ( gwarancja materiałowa i gwarancja sprawności) na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
dla stacji uzdatniania (gwarancja materiałowa i gwarancja sprawności) na okres 12 miesięcy od daty

podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego, jednak nie dłużej niż na 18 miesięcy od daty sprzedaży.
dla elektroniki objętościowej  , gwarancja materiałowa na okres 2 lat od daty produkcji oznaczonej na

zegarze.
dla zbiorników ciśnieniowych z włókna sztucznego, gwarancja materiałowa na okres 2 lat.
dla zbiornika na sól, gwarancja materiałowa na okres 2 lat.

gwarancja obowiązuje gdy:
elementem urządzenia (instalacji) zainstalowane są w odpowiednich pomieszczeniach technicznych oraz

chronione są przed czynnikami atmosferycznymi, mrozem, promieniami słonecznymi.
elementy urządzenia (instalacji) są stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

wszelkie naprawy gwarancyjne wykonywane są przez strony w termin  nie dłuższym niż 14 dni roboczych
od daty zgłoszenia. Termin ten może ulec przedłużeniu w uzasadnionych wypadkach, w szczególności
zaistnienia konieczności sprowadzenia nowego urządzenia lub jego części od producenta z zagranicy.

naprawa urządzenia następuje w miejscu zainstalowania w terminie ustalonym między stronami.
o sposobie dokonania naprawy decyduje pracownik Punktu Serwisowego.

każdy Nabywca urządzenia otrzymuje Kartę Gwarancyjną. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia duplikat
karty nie będzie wydawany.

do korzystania z napraw gwarancyjnych uprawnia Karta Gwarancyjna wypełniona tylko w sposób poprawny.
w przypadku nieuzasadnionego wezwania pracownika (pracowników) Punktu Serwisowego lub braku Karty

Gwarancyjnej, nabywca pokrywa koszt dojazdu, robocizny i wymiennych części.

Gwarancja nie obejmuje:
uszkodzeń mechanicznych i technicznych, eksploatacji nie zgodnej z instrukcja obsługi, następstw

niewłaściwego magazynowania.
w przypadków zmiany składów wody w stosunków do parametrów dopuszczalnych dla danego typu

urządzenia.
czynności eksploatacyjnych do wykonywania których zobowiązany jest nabywca we własnym  zakresie i na

własny koszt, a które wyszczególnione są w instrukcji obsługil.
skutków, następstw, awarii urządzeń .

Gwarancja wygasa:
z chwilą gdy nabywca sam lub przez osoby trzecie wprowadza zmiany w urządzeniu lub przeprowadza

naprawy.
gdy w jakikolwiek sposób zostały zmienione, zmazane lub zatarte numery seryjne urządzenia.



GREEN FILTER
SYSTEMY UZDATNIANIA WODY

www.greenfilter.com.pl
biuro@greenfilter.com.pl
zamowienia@greenfilter.com.pl

Ciecierzyce 78c, 66-446 Deszczno
tel. +48 95-728-91-91
tel. +48 95-728-91-93
fax  +48 95-728-91-92

NABYWCA
Adres, nr tel.:

Parametry
wody

Twardość
mg CaCo

3

Poziom
żelaza
mg/dm

3

Poziom
manganu
mg/dm

3

Odczyn
pH

Zakres
ciśnień
bar

Przepływ
wody
m /h

3

Pobór
wody*
m /dobę

3

Dopusz-
czalność

Rzeczy-
wiste**

* Przy maksymalnym dopuszczalnym stężeniu zanieczyszczeń
** Wartości rzeczywiste parametrów wody uzdatnionej nie mogą przekraczać wartości parametrów
dopuszczalnych

Dane urządzenia

Rodzaj urządzenia Typ - rodzaj
sterowania

Numer Data sprzedaży Data instalacji

Niniejszym potwierdzamy, że na powyższe urządzenie przysługuje prawo do gwarancji według drugo-
stronnie określonych zasad.

IMPORTER SPRZEDAWCA INSTALATOR
GREEN FILTER
ul. Toruńska 14
66-400 Gorzów Wlkp.

Data
Nr

Data

1 1 Nr

2 2 Nr

3 3 Nr

Opis wykonanych prac,
wymienione części

Wymienione części

KARTA GWARANCYJNA NR


