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Cod produs: 623501 
INTRODUCERE 
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest echipament profesional. Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile 
de utilizare înainte de a-l pune în funcţiune.  
Informaţii importante privind siguranţa 

- Nu este permisă infiltrarea de lichide de orice fel în aparat.  
- Aparatul nu trebuie să fie pus în funcţiune în condiţii de mediu nefavorabile cum ar fi: temperatura 

mediului ambiant mai mare de 50°C, gaze inflamabile, vapori inflamabili, aburi, praf, umiditate 
relativă mai mare de 80%. 

- Aparatul trebuie să funcţioneze în mediu uscat. 
- În cazul constatării existenţei unor condiţii de operare nefavorabile, aparatul trebuie oprit imediat 

şi trebuiesc luate măsuri pentru remedierea situaţiei. 
- Nu utilizaţi aparatul dacă acesta este vizibil deteriorat, când cablul de alimentare este defect sau 

prezintă defecţiuni ca urmare a depozitării în condiţii nefavorabile. 
- Întreţinerea şi reparaţiile pot fi efectuate doar de personal autorizat. Se vor utiliza doar piese de 

schimb identice sau cu aceleaşi specificaţii tehnice cu cele originale.. 
 
UTILIZARE 
 
Acest echipament vă oferă o protecţie profesională împotriva depunerilor de calcar pe sistemele de 
conducte de apă şi echipamentele conectate la acestea. 
Depunerile de calcar existente vor fi eliminate treptat. Calitatea apei nu va fi afectată de acest 
echipament. Nu este nevoie de intervenţii în sistemul de conducte, deoarece undele electromagnetice 
acţionează din exterior asupra particulelor de carbonat de calciu din apă. 
Undele electromagnetice modifică structura de bază a calcarului astfel încât să nu se mai dezvolte 
depuneri. Acesta este un procedeu ecologic şi nedăunător deoarece nu sunt utilizate substanţe chimice.  
Echipamentul este potrivit pentru toate gradele de duritate a apei şi poate fi reglat funcţie de duritatea 
apei. Ca urmare a utilizării echipamentului la sistemul de încălzire, consumul de energie va fi redus, iar la 
utilizarea la aparatele de spălat vase, consumul de detergent se va diminua.  
 
Instalare  
 
Echipamentul de protecţie profesională împotriva depunerilor de calcar este instalat pe conducta de apă 
cu ajutorul suporţilor adezivi şi a cablurilor din dotare. Locaţia trebuie aleasă astfel încât echipamentul să 
fie instalat pe conducta principală de alimentare cu apă a casei sau apartamentului. Instalarea trebuie 
făcută pe o porţiune liberă, de cel puţin 25cm, pe conductă. Vă rugăm să vă asiguraţi că în apropierea 
locului de instalare există o priză de alimentare de 230V pentru alimentatorul de 9V (nu se livrează cu 
produsul). 
Lipiţi unul sau ambii suporţi adezivi pe spatele echipamentului, apoi fixaţi-l pe conductă cu ajutorul 
cablurilor din dotare. 
Trebuie să vă asiguraţi că există destul spaţiu în stânga şi în dreapta echipamentului – aproximativ 7-10 
cm -  pentru cabluri.  Înfăşuraţi strâns pe conductă cele două cabluri care ies din echipament în stânga şi 
în dreapta.  

 

Echipament protecție împotriva 
depunerilor de calcar 

Conductă apă

Înfăşurați strâns cablul!!
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Important: Asiguraţi-vă că direcţia de înfăşurare a celor două cabluri este identică (vezi figura de mai 
sus), în caz contrar, eficienţa echipamentului va fi diminuată. Pentru fixarea cablurilor folosiţi bandă 
adezivă sau clei cald.  
Alimentare 
Echipamentul este alimentat printr-un adaptor standard de 9V cu mufă jack de 3,5mm cu pol pozitiv la 
terminalul central al mufei. 
Punerea în funcţiune 

1.  Frecvenţa 
Cu cât e mai mare frecvenţa, cu atât mai eficient este echipamentul profesional de protecţie 
împotriva depunerilor de calcar. 
Poziţia 1 = aproximativ 500 Hz 
Poziţia 2 = aproximativ 1000 Hz 
Poziţia 3 = aproximativ 2000 Hz 

2. Tensiune 
Cu acest buton puteţi regla amplitudinea semnalului şi să porniţi/opriţi echipamentul. 
Reglarea timpului de creştere este cel mai important reglaj al echipamentului.  
Cu cât e apa mai dură, cu atât timpul de creştere trebuie să fie mai scurt. 
Poziţia 1 = timp de creştere lung 
Poziţia 2 = timp de creştere mediu 
Poziţia 3 = timp de creştere scurt 
Exemple de reglare: 
Există patru nivele de duritate a apei. 
 

Nivel duritate Duritate apă dH Descriere 

1 Până la 7 Apă dedurizată 

2 7-14 Mediu 

3 14-21 Dură 

4 Peste 21 Foarte dură 

 
 
Vă rugăm să cereţi informaţii furnizorului local referitor la duritatea apei. 
Pentru testarea durităţii apei în căminul dumneavoastră, puteţi achiziţiona benzi de testare de la 
farmacii. 
Exemple – Reglarea echipamentului 
Nivel duritate 1: Frecvenţă poziţia 1 = 500 Hz, tensiune poziţie 2, adaptare poziţie 1. 
Nivel duritate 2: Frecvenţă poziţia 2 = 1000 Hz, tensiune poziţie 3, adaptare poziţie 2. 
Nivel duritate 3 şi 4: Frecvenţă poziţia 3 = 2000 Hz, tensiune poziţie 3, adaptare poziţie 3. 
 
Dacă nu aveţi informaţii despre duritatea apei, fixaţi toate cele 3 reglaje pe poziţia 3.  

 Produsul, la dezafectare, nu intră în aceeaşi categorie cu deşeurile menajere. Pentru a 
evita poluarea mediului înconjurător şi pentru reutilizarea şi reciclarea materilelor, dezafectarea 
trebuie făcută în mod corespunzător. Depozitaţi produsul după dezafectare la locurile special 
amenajate pentru colectarea deşeurilor electrice şi electronice. 


