
Odpojenie hadičky:
1. Odstráňte bezpečnostnú poistku z konektora (ak je k dispozícii) (Obr. 1)
2. Zatlačte na prírubu konektora (Obr.2)
3. Vytiahnite hadičku (Obr. 3)
Pripojenie hadičky:
1. Hadičku 1,5 (0,6 palca) zasuňte do konektora (Obr. 4).
2. Vložte bezpečnostnú poistku (ak je k dispozícii) (Obr. 5)
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Sada obsahuje:
1. In-line náplň s dezinfekčným prostriedkom
2. Hadičky
3. Spojka v tvare T
4. Návod na použitie

1. Uzavrite ventil prívodu vody a vypustite vodu zo zásobníka.
2. Odinštalujte predfiltre a vyberte vložky.
3. Odstráňte bezpečnostnú poistku a odpojte ju od vstupného kolienka krytu membrány RO. Odskrutkujte kryt a vyberte             
membránu.
4. Odstráňte bezpečnostnú poistku a odpojte hadičku medzi kolienkom odpadovej vody a obmedzovačom prietoku.
5. Do kolienka odpadovej vody vložte záslepku.
6. Odstráňte bezpečnostnú poistku a odpojte hadičku medzi štvorcestným ventilom a spojkou v tvare T z vložky AICRO / WWH1.
7. Zo sústavy filtrov odinštalujte in-line vložky a odložte ich nabok (tieto vložky nie je možné dezinfikovať). 
8. Obal filtrov a hadičky umyte teplou vodou (použitie umývacieho prostriedku je dovolené, nepoužívajte však agresívne čistiace 
prostriedky).
9. Pripojte spojku v tvare T (dodané so súpravou) k portu „OUT“ štvorcestného ventilu.
10.Zasuňte hadičku zásobníka vody do spojky tvaru T ktorú ste pripojili do štvorcestného ventila a hadičku z kohútika zapojte do 
druhej strany spojky tvaru T.
11. Nainštalujte dezinfekčnú vložku pred systém. Nezabudnite na vhodný smer toku (označený šípkou).
12. Zapnite prívod vody.
13. Počkajte, kým sa zásobník naplní. Po naplnení počkajte 30 minút a otvorte kohútik na vyprázdnenie zásobníka vody.
14. Vypnite prívod vody a odpojte dezinfekčnú vložku.
15. Pred inštaláciou novej sady vložiek vypláchnite celý systém. Zapnite prívod vody a počkajte, kým sa systém nenaplní vodou, 
potom vypustite túto vodu do odtoku. POZOR !!! NEPOUŽÍVAJTE TÚTO VODU. Tento krok zopakujte trikrát.
16. Po ukončení procesu preplachovania zatvorte ventil prívodu vody.
17. Odpojte hadičky od štvorcestného ventilu a kohútika.
18. Odpojte spojku v tvare T zo štvorcestného ventilu.
19. Pripojte novú osmotickú membránu a jednotlivé filtre s novými filtračnými vložkami. Pri vkladaní filtračných vložiek ich 
nezabudnite nainštalovať podľa smeru toku. Správny smer toku je uvedený na nálepke.
20. Pripojenia zaistite bezpečnostnými poistkami.
21. Po vložení membrány a filtračných vložiek vyberte záslepku z kolienka odpadovej vody a spojte hadičku s obmedzovačom 
prietoku. Následne zapnite ventil prívodu vody.
22. Počkajte, kým sa zásobník naplní. Reverzná osmóza je pripravená na použitie. 

NÁVOD NA POUŽITIE DEZINFEKČNEJ SADY

Dráždi oči a dýchacie cesty. Nepretržité vystavovanie môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Výrobok uchovávajte 
mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ich okamžite vypláchnuť veľkým množstvom vody. Poraďte sa s 
lekárom. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Držte sa návodu na použitie. 
Ihneď po dezinfekcii dôkladne prepláchnite systém - podrobnosti nájdete v príručke.
Dezinfekčný granulát
UPOZORNENIE!!! Výrobok obsahuje sodnú soľ N-chlór-4-metylbenzénsulfónamidu (Chloramín T, CAS 127-65-1). 
Obsah účinnej látky 81%. Prehltnutie je škodlivé. Uchovávajte mimo dosahu detí.

1. Dôležité informácie

2. Pripojenie hadičky s konektorom: JG (John Guest) a QC (konektor)

3. Obsah balenia

4. Návod na dezinfekciu reverznej osmózy Lorem ipsum


