Čistička vody RO - 50G - AQR01
Návod k použití.
Tato čistička vody je nejmodernější zařízení na trhu, které využívá poslední technologické prvky, které zajišťují
dokonalou úpravu vody.
Pomocí mikropočítače má zařízení mnoho funkcí a bezpečnostních prvků. Proto může čistička vody pracovat
dlouhou dobu. Dodržujte prosím pravidelné servisní prohlídky a výměny filtrů!
Popis zapojení:
Pusťte kohoutek s přívodem vody do čističky. Čističku vody na principu reverzní osmózy (RO) zapojte do
zásuvky 230V. Rozblikají se kontrolky na dobu 5 vteřin a systém akusticky 5x zapípá. Potom se čistička vody
začne automaticky proplachovat po dobu 90 sekund. Svítí červený symbol tečícího kohoutku. Tento symbol svítí
po celou dobu proplachování. Po proplachu začne čistička produkovat čistou vodu. Svítí zelený symbol (točící se
listy kolečka).
Pokud se 30 sekund po ukončení automatického proplachování rozsvítí symbol sklenice s vodou (vlnky), dojde
k přerušení výroby čisté vody. Rozsvítí se červený symbol sklenice vody s kapkou. To znamená, že čistička
nemá zdroj vody. Zkontrolujte, zda je puštěný uzavírací kohoutek na přívodu vody. Po obnově přívodu vody se
čistička začne opět po dobu 90 sekund proplachovat.
Když je již barel plný vyčištěné vody, rozsvítí se modrý symbol sklenice vody a čistička se automaticky vypne.
Zhasne zelený symbol (točící se listy kolečka). Opětovné zapnutí čističky se děje automaticky, pokud se
odebere z barelu část vody. Po doplnění barelu se opět čistička vypne.
Automatické proplachování:
Pokud čistička vody pracuje po dobu 2 hodin, začne se po dobu 90 sekund automaticky proplachovat. Když
čistička celkově produkuje vodu po dobu 6 hodin, proplachuje se 8 sekund.
Pokud čistička vody celkově přesáhne výrobu vody přes 6 hodin, přepne se do ochranného stavu. Rozsvítí se
všechny kontrolky. Systém se musí restartovat tím, že se vypne ze zásuvky 230V a po několika sekundách se
opět zapne.
Ochrana před únikem vody:
Konstrukce čističky vody je taková, že pokud uvnitř přístroje dojde k úniku vody, přestane pracovat a všechny
ikony se rozsvítí a zpustí se alarm (pískání). Čistička začne pracovat až po odstranění závady a jejím vysušení.
Kontrola stavu filtrů (cartridge):
Čistička vody automaticky hlídá stav filtrů a také membrány Reverzní osmózy (RO). Tento stav signalizuje
celkem 5 červených kontrolek. Kontrolky trvale svítí, pokud jsou filtry v pořádku.
V případě, že některé kontrolky blikají, je potřeba cartridge vyměnit.
1. kontrolka (z leva) - PP filtr – životnost 400 hodin
2. kontrolka - Granulový uhlíkový filtr – životnost 800 hodin
3. kontrolka - Pevný uhlíkový filtr – životnost 800 hodin
4. kontrolka - Membrána reverzní osmózy(RO) – životnost 1.600 hodin
5. kontrolka - Koncový uhlíkový filtr – životnost 800 hodin.
V případě, že bliká některá kontrolka, je ve Vašem zájmu zavolat servis, který provede výměnu cartridgí.
V případě, že tak neučiníte, vystavujete se riziku, že čistička vody nebude správně pracovat, nebo že dojde
k jejímu poškození.
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