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INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMIĘKCZACZA 

 

SERIA EKO : 

MODEL 10K 

MODEL 20K 

MODEL 25K 

 



INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

Gratulujemy Państwu wyboru urządzenia, jesteśmy pewni, że jego niezawodność przyniesie 

Państwu satysfakcję i zadowolenie z użytkowania. 

Sterownik który kontroluje pracę stacji zmiękczających serii EKO pozwala na dobranie 

odpowiedniego trybu dla waszego zużycia i twardości wody. Dobrze zaprogramowana stacja 

dostosowując częstotliwość regeneracji które odbywają się automatycznie, pozwala na 

ekonomiczną jej pracę i oszczędza czas. 

Budowa stacji serii EKO została postawiona na bazie sprawdzonych dysków ceramicznych. 

Dyski wykonane z najwyższej jakości ceramiki uniemożliwiają osadzanie się na nich żelaza 

zawartego w wodzie które powodując złogi doprowadzają do korozji innych elementów oraz 

drobnych zanieczyszczeń które mogły by doprowadzać do awarii. Dodatkowo i co 

najważniejsze, rozwiązanie to pozwala na utrzymanie przez wiele lat szczelności w 

sterowniku co pozwala na wieloletnie bezawaryjną, komfortową i ekonomiczną eksploatację. 

 

 

 

 

UZĄDZENIE MUSI BYĆ ZAMONTOWANE I PODŁĄCZONE DO INSTALACJI 

PRZEZ OSOBĘ POSIADAJĄCĄ ODPOWIEDNIĄ WIĘDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I 

WARSZTAT.  

 

PRZED MONTAŻEM I EKSPLATACJĄ NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ Z NINIEJSZĄ 

INSTRUKCJĄ I STOSOWAĆ SIĘ DO JEJ WYTYCZNYCH 

 

OSOBY NIEWYKFALIFIKOWANE NIE MOGĄ INGEROWAĆ W USTAWIENIA 

STEROWNIKA I BUDOWĘ URZĄDZENIA 

 

W PRZYPADKU NIE STOSOWANIA SIĘ DO WYTYCZNYCH MONTAŻU, 

NIEUZASADNIONEGO I NIEUPRAWNIONEGO INGEROWANIA W URZĄDZENIE 

DYSTRYBUTOR NIE PONOSI WINY ZA WADLIWĄ PRACĘ I SZKODY 

 



SCHEMAT GŁOWICY

GŁOWICA STERUJĄCA NA PODSTAWIE DYSKÓW CERAMICZNYCH









































KARTA GWARANCYJNA – PRZEGLĄDÓW 
PODSTAWOWE ZASADY 

1. Urządzenie musi być zamontowane przez autoryzowaną firmę lub przynajmniej 

przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i warsztat 

2. Urządzenie musi być zamontowane zgodnie ze sztuką 

3. Przedłużona gwarancja dotyczy tylko urządzeń które są zamontowane i poddawane 

corocznym przeglądom, przez autoryzowanych na tą okoliczność firm. Lista 

autoryzowanych serwisantów-montażystów na www.mativ.pl 

4. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia i ich skutki wynikające z uszkodzeń 

mechanicznych, awarii elektrycznych, zabrudzeń mechanicznych, 

nieodpowiedniego zabezpieczenia i nieprawidłowego montażu czy eksploatacji 

5. Wszystkie zgłoszenia muszą być bezzwłocznie zgłaszane przez formularz na 

www.mativ.pl lub dostępne tam numery w sposób telefoniczny jednak za 

późniejszym potwierdzeniem 

 

DATA PRZEGLĄDU / 
MONTAŻU 

UWAGI PIECZĄTKA I PODPIS 

   

   

   

 

DATA ZAKUPU NUMER DOKUMENTU 
PIECZĄTKA 

SPRZEDAWCY 
   

 

http://www.mativ.pl/
http://www.mativ.pl/
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ma  tiv
 

www.MATIV.pl 

DYSTRYBUTOR 

 


