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Uporaba: 
Za izboljšanje kakovosti vode iz vodovodnega omrežja.
Uspešno odstrani klor, pesek, umazanijo do 1 mikrona. 
S pomočjo UV svetlobe uničuje mikroorganizme v vodi.
4 stopenjska filtracija.

Priklop:
Montaža pod pomivalno korito, priklop  na 3/8 ali 3/4 ventil.
Napajanje 220V.

exclusiveSET FILTROV - exclusive

Teža: 3,5 Kg
Dimenzije (cm) : v:40 x š:30 x g:14 

Kosovnica št.

Dvojno ohišje z UV filtrom na nosilcu s spojkami 1

Filtrirni vložek kombinirani GAC + PP 5 mikron. 1

Filtrirni vložek PP 1 mikron. 1

Hitra spojka za ventil 3/4 1

Hitra spojka za ventil 3/8 1

Vgradna kromirana pipa 1

Cev modra 1/4" dovodna + odvodna 2

Ključ za ohišje filtrov 1

Zamenjava filtrirnih vložkov:
1. Zaprite dovodni ventil in se prepričajte, da ni tlaka v filtru nato odprite ventil na pipi. 
2. S  priloženim ključem odvijeno na levo oba ohišja. 
3. V prvem ohišju se nahaja kombinirani filter GAC + PP, v drugem ohišju pa PP 1
 mikronski filter. Bodite pozorni, da kombinirani filter GAC + PP vstavite v pravilni smeri
 ( odebeljeni modri del je zgoraj). Po zamenjavi obeh filtrirnih vložkov ohišja filtrov 
zatisnemo v desno s pomočjo priloženega ključa.
4. Zaprite venzil na pipi ter počasi odprite ventil za dovod vode. Prepričajte se, da sistem tesni.
 V primeru puščanja ustrezno odpravite napako.
5. Počasi odprite ventil na pipi. Pustimo vodo  teči cca 10 litrov vode, da se sistem odzrači.
6. Po odzračitvi sistema, zaprite ventil na pipi, ter še enkkrat preverite, če vsi spoji tesnijo.
7. Zabeležite si datum zadnje menjave filtrirnih vložkov.

Priporočen čas zamenjave filtrirnih vložkov:
1-2 osebi 6 mesecev
3-4 osebe 3 mesece

V primeru, da niste uporabljali filtra dalj časa, kot 14 dni je potrebno filtrirne vložke
 vseeno zamenjati.V primeru, da niste filta uporabljali od 1 do 14 dni, je priporočljivo
 sistem izprati tako, da pustimo vodo teči 5 minut.
Opozorilo: Filtrirne vložke morate obvezno zamenjati najmanj 1 x letno !

Zamenjava UV žarnice:
Kadar se vam prižge rdeča LED lučka na usmerniku  pomeni, da UV žarnica ne deluje več 
    oz., da je iztekla njena življenska doba.
1. Izklopite iz električnega omrežja usmernik UV žarnice.
2. Na desni strani UV filtra se nahaja gumjasti pokrov, ki se tesno prilega na ohišje. 
    Tega snamite in pazljivo potegnite žarnico iz ohišja UV filtra. 
    Iz žarnice iztaknite konektorje, ter jo zamenjajte z originalno nadomestno žarnico.
3. Priporočljivo je  tudi očistiti kvarčno steklo, ki se nahaja v ohišju filtra. Ohišje se razstavi
    tako, da odvijete na obeh straneh pokrove ohišja, 
    odmaknete silikonska tesnila ter izvlečete steklo ven iz ohišja. V primeru , da je steklo
    belo od vodnega kamna, ga očistite z citronsko kislino. 
4. Ne uporabljati drugih kemikalij za odstranjevanje vodnega kamna .
5. UV filter sestavite v obratnem vrstnem redu kot ste ga razstavili, zatisnite pokrove ohišja 
    ter preizkusite, da ne pušča .
    Ob priklopu na električno omrežje mora goreti zelena LED lučka.

Življenska doba UV žarnice je 8000 ur 
OPOZORILO: NIKOLI NE IZPOSTAVLJATI KOŽE ALI OČI UV ŽARKOM !

Garancija
Garancija izdelka je 1 leto.
Filtrirni vložki in UV žarnica niso predmet garancije. 
Garancija se ne upošteva v primeru mehanskih poškodb, 
predelave kompleta,nestrokovne montaže, neupoštevanja navodil, 
neustrezne uporabe za druge namene, pri prekoračitvi največjega 
dovoljenega pritiski 5 Barov ali velikega nihanja vodnega pritiska.

Navodilo za montažo:
Set filtrov pritrdite znotrja kuhinjskega elementa, običajno pod pomivalno korito.
1. Set filtrov priključite na dovod vode s pomočjo priložene hitre spojke ( 3/8" ali 3/4"). 
2. S pomočjo modre cevi 1/4", povežite nameščeno hitro spojko (3/8" ali 3/4") in spojko 
    na setu filtrov, kjer piše VODA VHOD.
3. Pipo pritrdite tako, da s svedrom 11 mm izvrtate luknjo v delovni pult ali v pomivalno korito.
    Pipo pritrdite z priloženimi tesnili ter matico. Na koncu pipe privijete hitro spojko.
4. S pomočjo modre cevi 1/4" povežite še set filtrov, kjer piše PREČIŠČEA VODA  in 
     hitro spojko na pipi.
5. Preverite, če so vse cevi pravilno priključene, ter namestite na hitre spojke še varovalke.
6. Priklopite usmernik na napajanje 220V/50Hz. Zelena lučka na usmerniku signalizira normalno
     delovanje UV filtra.

OPOZORILO:
 Filter je opremljen z hitrimi spojkami, le te morajo biti dobro priključene, da ni puščanja. 
Cevko potisnite do konca v spojko tako, da jo ne morete izvleči. 
Kadar odklapljate cevi morate najprej odstraniti varovalko,  obroček v spojki pritisnite 
navznoter ter istočasno povlecite cevko iz spojke.
Cevi odrežite na ustrezno dolžino s pomočjo ostrega rezila. Pri rezanju morate paziti, 
da cevi ne sploščite ali poškodujete njeno površino za rezom. Rez mora biti raven.

Največji dovoljeni  vodni pritisk je 5 Bar. V primeru, da vaš pritisk presega dovoljeno vrednost ali, 
da imate velika nihanja v pitisku morate namestiti na vhodu vode nastavljivi regulator pritiska. 
Priporočeni delovni pritisk je od 3-4 Barov.
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