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1.0 VŠEOBECNÉ INFORMACE
Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybral náš výrobek. Všechny
naše přístroje jsou zkonstruovány ve vysoké kvalitě a snadno se
přizpůsobí všem podmínkám při použití. Zakoupením čističky „CW –
filtrační systém”, jste si vybral produkt, který dnes představuje
nejmodernější úroveň technologického výzkumu v sektoru zlepšení
kvality vody.
JAK PRACOVAT S NÁVODEM
Tento návod k instalaci, používání a údržbě vám přináší všechny
potřebné informace, díky němuž získáte nejlepší výsledky při
dlouhodobé životnosti. Jsou zde uvedeny některé potřebné úkony
k vyřešení funkčních problémů, které mohou nastat během užívaní.
K bezpečnému a spokojenému využití je nutno držet se instrukcí
uvedených v návodu a správně provádět pravidelnou doporučenou
naprogramovanou údržbu. Tento návod je pouze všeobecný, neobsahuje
veškeré možnosti instalace a údržby systému. Odpovědná osoba, která
vám bude připojovat tento přístroj, musí mít kromě základních
instalatérských dovedností i dostatečné znalosti zkušenosti o úpravě
vody, aby byla schopna zaručit správné nastavení chodu a kontroly.
ZNAČKY POUŽITÉ V NÁVODU
POZOR: nedostatečná pozornost věnovaná těmto
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pokynům může způsobit úraz nebo poškodit přístroj
.
POZN.: při správném dodržení postupu bude provedení
tohoto úkonu jednodušší

1.1 UPOZORNĚNÍ
POZOR: nedostatečná pozornost věnovaná těmto
pokynům může způsobit úraz nebo poškodit přístroj

Instalace a / nebo přezkoušení elektrických součástí pod proudem může
provádět jen odborník. Zapojení přístroje k rozvodům vody musí být
provedeno jen odborníkem – instalatérem nebo našim vyškoleným
pracovníkem. Následující instrukce jsou jen informativní a neopravňují
spotřebitele k následné instalaci.
V konečné fázi při přezkoušení a kolaudaci je vodní oběhový systém
přístroje dezinfikován speciální konzervačním prostředkem proti
bakteriím, který chrání hlavní filtr a odstraňuje možné nečistoty
bakteriálního původu, jež mohly znečistit přístroj během dopravy a
skladování. Po procesu uvedení do provozu, tzn. před tím, než začnete
používat vodu jako pitnou, doporučujeme již vyčištěnou vodu z přístroje
cca 15 minut nechat odpustit a nekonzumovat. Je to nutné
k dokonalému odstranění zbytků dezinfekčního prostředku a
nepříjemných pachů z nových materiálů. Než začnete s instalací
přístroje, přezkoušejte jeho uzemnění a napětí sítě. Elektrické napájení je
230 V 50 Hz. Odchylky přesahující od +/- 10% nominální hodnoty mohou
poškodit elektrické a elektronické části přístroje. Před připojením vody je
nutné přezkoušet, jestli je tlak vody zdroje v rozmezí 1,5 až 5 bar. Jestliže
tlak sítě přesahuje 5 bar, k přístroji je nutno povinně instalovat redukci
tlaku, aby se předešlo poškození částí vodních rozvodů a/nebo
nesprávnému fungování přístroje.

Čističky vody jsou přístroje pro zpracování pitné vody odpovídající
příslušné vyhlášce Ministerstva zdravotnictví a normám EU. Tyto
přístroje mohou být také využity pro různé průmyslové technologie a
služby. Tento návod obsahuje hlavní doporučení pro správnou
instalaci, regulaci, použití, údržbu a je potřeba jej pečlivě uschovat
kvůli možným konzultacím v budoucnosti.
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Před samotnou instalací a použitím této čističky vody doporučujeme
pozorně si přečíst každou část tohoto návodu, protože obsahuje
důležité informace, tímto předejdete poškození přístroje i vlastnímu
poranění. S každou pochybností nebo nejasností týkající se užívání
nebo bezpečnostních nařízení přístroje je klientům k dispozici náš
technik, který vám může kdykoliv profesionálně poradit.

V okamžiku

převzetí zboží se přesvědčte o celistvosti materiálů a
možných poškozeních přístroje nebo doplňků, pokud nějaké objevíte,
dříve než přistoupíte k samotné montáži, kontaktujete okamžitě
našeho prodejce. Přesvědčte se taktéž, jestli uvnitř balení je veškeré
příslušenství nutné k instalaci a k údržbě přístroje.

Rozbalení přístroje provádějte výhradně v blízkosti místa, kde bude
instalován. Veškeré obalové materiály okamžitě odstraňte, aby nebyly
na dosah dětí. Obaly jsou 100% recyklovatelné, postupujte dle místní
vyhlášky o odpadech.

Pro pravidelnou i mimořádnou údržbu přístroje je potřeba výhradně
používat jen originální náhradní díly a doplňky. Výrobce i distributor
odmítá jakoukoliv zodpovědnost při eventuálních poškozeních
přístroje, k němž může dojít při nesprávném postupu a nedodržení
norem, které jsou obsaženy v tomto návodu k instalaci, užití a údržbě.

2.0 ZÁRUKA
Výrobce zaručuje, že tento přístroj nemá žádné výrobní závady a byl
preventivně pečlivě zkontrolován a podroben kolaudačnímu testu s pozitivním
výsledkem. Záruční doba je tradičních 24 MĚSÍCŮ od data dodání, které je
uvedeno na dokladu o zaplacení nebo na faktuře. Po tuto dobu se výrobce
zavazuje k bezplatnému dodání náhradních dílů částí, na kterých se objeví
zjevné poškození vzniklé konstrukční vadou, nebo k bezplatné záruční opravě
u výrobce v jeho závodě nebo u výhradního prodejce či v centrech
autorizovaných výrobcem k těmto opravám. V případě, že je závada
neodstranitelná, výrobce může přístroj nahradit novým. Jakákoliv oprava nebo
výměna přístroje neprodlužuje stávající záruční dobu. V případě, že se
náhradní díl nepoužije, výrobce/distributor se zavazuje jej převzít a vrátit
kupujícímu uhrazenou částku. Není možno zaslat problémový přístroj
výrobci/distributorovi, aniž by před tím nebyl písemně vyrozuměn. Technickou
asistenci může zajišťovat i výhradní distributor.
Výrobce/distributor má právo odmítnout přijetí výrobku, který je nedostatečně
zabalen nebo bez patřičných dokladů o zakoupení výrobku.
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Eventuelní technická podpora u zákazníka k odstranění závady, ke které
došlo vinou nesprávného používání není součástí záručního servisu, je
účtována běžným způsobem (práce, náhradní díly, použitý materiál,
cestovné). V případě nutnosti opravy u výrobce zákazník uhradí i poštovné
nebo spediční náklady a je povinen přístroj správně zabalit, aby nedošlo
k poškození během přepravy. Za poškození přístroje během přepravy není
výrobce ani distributor zodpovědný.
Během záruční doby může výrobce nahradit poškozený přístroj nebo jeho
části. Pokud je závada konstrukčního charakteru, má klient nárok na opravu a
s ní spojené náklady zdarma. Záruka se vztahuje pouze na přístroj, který byl
namontován dle platných norem, odborně připojen ke zdrojům a byl řádně
používán, tak jako je uvedeno v odd. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA. Záruka se
nevztahuje na případy, kdy byl přístroj používán nesprávně a nebyly dodrženy
pokyny uvedené v tomto návodu, došlo k odinstalování nebo úpravě přístroje
neautorizovanou osobou, byla zanedbána pravidelná údržba či použito
neoriginálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá
nesprávnou instalací, nevhodným užíváním či zanedbáním údržby celého
přístroje nebo jeho částí.

3.0 ÚVOD
Přes opakované kontroly a nesčetné chemické a bakteriologické
rozbory, které se každodenně provádějí v rámci vodovodního řádu, se
stále častěji setkáváme v pitné vodě s výskytem pachů, nepříjemných
chutí a dalších nežádoucích složek různého typu. Chlór a další chemické
látky, používané k dezinfekci při přípravě pitné vody, a také železité
prvky, pocházející z korodujících rozvodů vody, často znehodnocují chuť
a barvu pitné vody. Přístroj „CW – filtrační systém” nyní všechny tyto
problémy díky správné technologii odstraní. Každá rodina má díky
tomuto přístroji výhodu mít doma vlastní pramen čisté vody a při tom do
něj investuje mnohem nižší finanční částku, než do nákupu balených
minerálních a stolních vod.
„CW – filtrační systém” je přístroj nejnovější generace, který využívá
selektivní schopnosti speciálních polopropustných membrán, vyrobí
vyčistí vodu ve vysoké kvalitě, odstraní z ní různé nežádoucí substance
a nijak nenaruší správnou hladinu solí nezbytných pro organismus. „CW
– filtrační systém” garantuje snížení a/nebo odstranění usazenin, chlóru,
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sodíku, nitrátů, arzénu, pesticidů, chemických škodlivin, baktérií a virů,
které mohou být ve vodě přítomny.
Přístrojem vyčištěná voda je lehká, čistá, příjemné chuti. Zachovává
minerální soli nutné pro organismus, je výborná k pití, vaření, výrobu
ledu, čaje, kávy, na umývání ovoce a zeleniny atd.
Přístroj je vybaven řídící elektronickou jednotkou s mikroprocesorem
pro automatickou kontrolu funkce systému a okamžité oznámení
možných anomálií. Použití předních kartušových filtrů je automaticky
monitorováno elektronickou jednotkou skrze vestavěný měřič, který
přesně zaznamenává množství vstupní vody skrze funkci čerpadla na
vyrovnávání tlaku. S tímto inovačním systémem je optimalizován cyklus
naprogramované údržby a díky tomu jsou značně sníženy ceny
pravidelné údržby.
„CW – filtrační systém” definitivně vyřeší problém s nákupem balené
minerální/stolní vody, a tím sníží náklady a nepohodlí při jejím
zásobování. Systém je schopen pročišťovat vodu nepřetržitě a vyrobí jí
přibližně 70 l/hod, což vystačí pro celou rodinu. Voda je vynikající na pití
i vaření. Přístroj je sestrojen s použitím jen těch nejlepších materiálů a
za pomoci nejvyspělejších technologií. Dodává se spolu se součástkami
nutnými k jednoduché a správné montáži.

4.0 VYNIKAJÍCÍ KVALITA
Čistička vody „CW – filtrační systém” kombinuje jednoduchost použití
s zvláštními konstrukčními charakteristikami, díky tomu garantuje
konečnému spotřebiteli to nejlepší při běžném použití. „CW – filtrační
systém“ vykonává množství funkcí, má lehkou montáž i údržbu.
Objemové přepážkové čerpadlo zabezpečuje vyrovnávání tlaku
modulátoru a tím garantuje dostatečné a nepřetržité čištění vody, i
v případě vodovodů s nízkým tlakem. Přístroj pracuje plně automaticky,
díky řídící elektronické jednotce, která kontroluje funkci zařízení během
různých činností zásobování a mytí/oplachu. Elektronická jednotka
využívá spolehlivý mikroprocesor a světelnými kontrolkami na předním
panelu přístroje okamžitě oznámí eventuální odchylky funkčnosti a
automaticky hlásí cykly naprogramované údržby.
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Pozor: Tento přístroj vyžaduje pravidelnou údržbu, pouze v tomto
případě garantuje zpracovávanou vodu jako vhodnou k pití a zajistí její
kvalitu tak, jak je zde uvedeno.
Pro vyšší bezpečnost využití a nižší hlučnost přístroj využívá
přepážkové čerpadlo k vyrovnávání tlaku, které je napájeno isolovaným
transformátorem s nízkým napětím (32Vdc).
Vodič uzemnění je zabudován do přístroje a je kompletní o nevratný
ventil se zapojením o průměru Ø ¼” pro připojení ke kolektoru nebo
odpadnímu sifonu Ø 40 mm.
„CW – filtrační systém“ zabírá prostor velikosti několika lahví vody a
díky dodávané montážní sadě se lehce připevní uvnitř vaší kuchyňské
linky nebo na jakékoliv jiné místo v domácnosti.
K vyšší garanci kvality, spolehlivosti a životnosti jsou před konečným
zabalením všechny naše přístroje preventivně vydezinfikovány, prochází
pečlivou kontrolou a přísnými kolaudačními testy.

5.0 TECHNICKÉ ÚDAJE









Nominální průtok (1)

70 lt/h

Operativní tlak

8 bar

Max. užitková hodnota

60%

Průtok čerpadla k vyrovnávání tlaku (1)

130 lt/h

Tlak napájení min. / max.

2 – 5 bar.

Napětí elektrického napájení

230Vac - 50Hz

Maximální absorpce

70W - 0,4A
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Teplota zpracovávané vody

+5°C / +40°C

Maximální hodnota soli ve zpracované vodě

1.500 ppm TDS

Absolutní tvrdost - max.

50 °F

Volný chlór - max.
ppm

méně než 0,5

Velikost (Š. x D. x V)

405 x 420 x 100 mm.

Hlavní filtr

TFC3013-A.

Kapacita membrány

500 GPD.

Pojistný filtr Ø 5/16” R

Kartuš inox150µ.

Pre-filtr 1 Compact 12”

Microfibra PP 5µ.

Pre-filtr 2 Compact 12”
5µ.

Carbon Block CBC

Váha v zabaleném stavu

12,5 Kg.

Sada k montáži a regulaci TDS

Součást balení

Vodovodní baterie
součástí balení

Není
Ø 5/16” R.

Spojovací část vody
Spojovací část výstupu napouštění
Spojovací část koncentrované výpusti

(1)

Ø ¼” R.
Ø ¼” R.

Indikační hodnota získaná v laboratorních podmínkách u vody s 500 ppm TDS,
vstupním tlakem 3,5 bar, operativním tlakem 8 bar, teplotou 17,5 °C a po 24 hodinách
fungování. Každá hodnota se může lišit o +/- 15%, výkon přístroje se může měnit v
závislosti na slanosti a především teplotě vstupní vody ( +/- 3% za každý rozdíl °C).
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5.1 EVIDENČNÍ VÝROBNÍ ŠTÍTEK / PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Jeden exemplář evidenčního výrobního štítku je umístěn na zadní části
čističky vody (viz. obrázek 5), druhý je umístěn níže. Na štítku jsou
uvedeny následující údaje:
- typ čističky
- kód výrobku
- základní technické údaje
- výrobní číslo
- datum výroby
- značka RAEE
- označení shody dle norem EU
Tyto informace, společně s přiděleným výrobním číslem, jednoznačně
identifikují výrobní šarži výrobku a musí být nutně dodány
výrobci/prodejci/distributorovi v okamžiku, kdy zákazník vyžaduje
technickou podporu nebo náhradní díly.
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PROHLÁŠENÍ
O SHODĚ

ČISTIČKA VODY „CW – FILTRAČNÍ SYSTÉM“
Vyrobena dle platných norem v souladu s následujícími evropskými
směrnicemi:
2006/42/CE - 2006/95/CE - 2004/108/CE
Základní normy dodržené při vývoji a výrobě přístroje:
UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 60204-1 (CEI 44-5).
Toto zařízení může být použito k čištění vody vhodné pro technologické
využití pitné vody dle platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví.
Všechny součásti přístroje jsou testovány a pečlivě vybírány, důraz je
kladen na kvalitní suroviny. Veškeré části rozvodů vody jsou
z netoxických materiálů neměnících svoji strukturu a nevylučujících
v nich obsažené látky při kontaktu s pitnou vodou.
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6.0 SCHÉMA INSTALACE

Acqua purificata – vyčištěná voda
Acqua scarico – odpadní voda
Acqua grezza – přívodní voda
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7.0 FUNKČNOST
Přístroj je vybaven řídící elektronickou jednotkou s mikroprocesorem poslední
generace pro plně automatickou funkci a k monitoringu všech hlavních částí.
Řídící elektronická jednotka má přímou schopnost kontrolovat následující
elektromechanické součásti:
-

Snímač minimálního tlaku (přítomnost vodovodní sítě)
Snímač maximálního tlaku (řádné zásobování vodou)
Čerpadlo k vyrovnávání tlaku
Elektroventil zásobování vody na vstupu
Elektroventil na výstupu mytí/oplachu
Tlačítko „FLUX/RESET” pro manuální mytí/oplach a resetování alarmů
Zelená LED kontrolka „POWER ON” pro signalizaci zapnutého čerpadla
Červená LED kontrolka „ALARM” pro vizuální signalizaci alarmů
Akustický alarm „BUZZER” pro zvukovou signalizaci alarmů
Senzor proti zatopení

Řídící elektronická jednotka je vybavena manuálním tlačítkem „FLUX/RESET”
pro manuální spuštění cyklu mytí/oplachu a k deaktivaci alarmů, navíc je její
součástí zelená kontrolka „POWER ON”, červená kontrolka „ALARM” a
akustický “BUZZER” k signalizaci různých alarmů.
Kvalita vyrobené vody je nepřetržitě kontrolována mikroprocesorem, který díky
elektronickému timeru počítá dny, kdy přístroj funguje, a minuty, kdy bylo
zapnuté čerpadlo vyrovnávání tlaku. Tyto údaje jsou mikroprocesorem
zpracovány a aktivují automaticky alarm signalizující výměnu kartušových
filtrů v rámci pravidelné údržby.
Mikroprocesor zapisuje údaje o použití filtrů do trvalé paměti. Pokaždé, když
je obnoven přerušený elektrický obvod, mikropočítač znovu zjistí stav přístroje
a obnoví z trvalé paměti relativní informace o filtrech. Za 1 sekundu po znovu
zapnutí el. proudu, pokud nejsou zjištěny abnormality, snímač maximálního
tlaku, který kontroluje automatické spouštění přístroje, vyšle pokyn, spustí se
čerpadlo vyrovnání tlaku a zařízení začne opět normálně fungovat.
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7.1 SCHÉMA EL. ROZVODŮ
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7.2 CYKLUS ZÁSOBOVÁNÍ VYČIŠTĚNOU VODOU
Zásobování vyčištěnou vodou je spuštěno automaticky, po 0,5 sekundě od
spuštění mikrospínače snímače maximálního tlaku. Po uplynutí tohoto
časového úseku, elektronická jednotka okamžitě aktivuje spouštěcí relé
čerpadla vyrovnávání tlaku + elektroventil napájení, následně přístroj začne
vyrábět vyčištěnou vodu.
- Spuštění čerpadla vyrovnání tlaku je
signalizováno zelenou kontrolkou „POWER ON“.
V případě, že je namontována i jednotka konduktivity (nadstandard), zelená
kontrolka během zásobování bliká (každou ½ s) dokud hodnota konduktivity
vyčištěné vody neklesne pod standardně přednastavenou hodnotu (100
Microsiemens).
Když je mikrospínač maximální hodnoty vypnut, elektronická jednotka aktivuje
na 10 sekund relé pro spuštění elektroventilu mytí/oplachu a po skončení
tohoto časového úseku přístroj zůstane ve fázi stand-by až do příštího
výrobního cyklu.
- mikrospínač OTEVŘENÝ: dodávka vody
- mikrospínač ZAVŘENÝ: pausa/oplach
Jestliže ve fázi oplachu je znovu vyžadována produkce, po 10 sekundách je
okamžitě deaktivován ventil ovládající oplach a znovu se automaticky zapne
až po skončení dodávky vody.
Jestliže během produkce tlak vodovodního řádu klesne pod přednastavenou
hodnotu 0,5 bar (mikrospínač snímače minimálního tlaku OTEVŘENÝ) po 30
sekundách se cyklus okamžitě přeruší a tato abnormalita je signalizována
blikající červenou LED kontrolkou „LOW PRESS”.

7.3 ALARM PŘI NÍZKÉM TLAKU VODOVODNÍHO ŘÁDU
Když čerpadlo vyrovnávání tlaku pracuje, řídící elektronická jednotka okamžitě
zjišťuje relativní stav mikrospínače snímače minimálního tlaku (přítomnost
vody) a jestliže hodnota tlaku dodávané vody klesne pod tu přednastavenou
(cca 0,5 bar), začne pomalu blikat červená kontrolka „ALARM“ a také se
v pomalém rytmu hlásí akustický alarm „BUZZER“. V případě že tento alarm
trvá více jak 30 sekund, činnost čerpadla přístroje je okamžitě přerušena a
všechny funkce přístroje jsou dočasně deaktivovány.
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- mikrospínač OTEVŘENÝ: přístroj nepracuje
- mikrospínač ZAVŘENÝ: přístroj je v provozu
Následně je spuštěn následující alarm:
- červená kontrolka „ALARM” pomalu bliká
(v intervalu 1 s)
- pomalu pípá akustický „BUZZER“ (v intervalu 1 s)
Když se znovu ustálí tlak vodovodního řádu, krátce
zmáčkněte tlačítko „FLUX/RESET“ a resetujte alarm,
tím je znovu obnovena funkčnost přístroje.

7.4 CYKLUS MANUÁLNÍHO MYTÍ/OPLACHU
Tato operace se obvykle provádí kvůli odstranění vzduchu z vodovodních
rozvodů během výměny kartušových pre-filtrů nebo během instalace a
spuštění přístroje.
Jestliže přístroj nepracuje a je ve stand-by módu, krátce stiskněte tlačítko
„FLUX/RESET”, řídící elektronická jednotka na 10 sekund aktivuje relé
spínače „čerpadla + elektrického ventilu napájení“ a relé spínače
„elektrického ventilu mytí/oplachu“. Když potom znovu stisknete tlačítko
„FLUX/RESET”, řídící elektronická jednotka začne měřit 10 sekund od
začátku. Pokud stisknete tlačítko „FLUX/RESET” během cyklu zásobování
vyčištěnou vodou, řídící elektronická jednotka aktivuje na 10 sekund relé
spínače „elektroventilu mytí/oplachu“ a po jejich uplynutí přístroj znovu začne
normální cyklus zásobování.

7.5 CYKLUS AUTOMATICKÉHO MYTÍ/OPLACHU
K ochraně před eventuálním znečištěním bakteriemi a k dlouhodobému
zachování efektivní funkčnosti řídící elektronická jednotka automaticky
v cyklech spouští fázi naprogramovaného mytí/oplachu.
Délka automatického mytí/oplachu trvá 10 sekund a je aktivována po
skončení každého zásobování vyčištěnou vodou a dále v cyklech každých 6
hodin nepřetržitého provozu ve „Stand-by“.
Fáze automatického mytí/oplachu znatelně prodlužuje životnost membrány,
garantuje dlouhodobou stálou kvalitu vyráběné vody, brání usazování bakterií
a odstraňuje nánosy minerálních solí.
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7.6 AKUSTICKÁ SIGNALIZACE PAUZY PŘÍSTROJE
V okamžiku, kdy přístroj čistí vodu nepřetržitě více jak 30 minut,
mikroprocesor řídící elektronické jednotky spustí 30 minutovou „NOUZOVOU
PAUZU“, slouží k ochlazení čerpadla vyrovnávání tlaku a dalších
elektromechanických součásti přístroje.
Následně se aktivuje následná signalizace:
- Rozsvítí se červená kontrolka „ALARM“
(v intervalu 1 s zapnuto a 10 s vypnuto)
- Spustí se akustický „BUZZER”
(v intervalu 1 s zapnuto e 10 s vypnuto).
V okamžiku „NUCENÉ PAUZY“ je přístroj v módu „Stand-by“, tzn. že všechny
jeho funkce jsou na 30 min pozastaveny a všechny jeho elektromechanické
části jsou dočasně vypnuty. Po uplynutí 30 min „NUCENÉ PAUZY“ se přístroj
automaticky zapne a pokračuje v činnosti, která byla před tímto časovým
úsekem přerušena.

7.7 ALARM VÝMĚNY FILTRŮ
Pro lepší účinnost a efektivitu přístroje mikroprocesor řídící elektronické
jednotky automaticky oznámí v rámci naprogramované údržby konec
životnosti pre-filtrů. Systém disponuje dvěmi počitadly (TIMER), které
červenou kontrolkou „ALARM FILTER“ oznamují cyklickou údržbu:
1.
ČAS: počítá dny připojení přístroje k el. proudu, tím je funkční a
pracuje.
2. OBJEM: počítá minuty, kdy je spuštěno čerpadlo vyrovnávání tlaku.
Při produkci přístroje cca 60 litrů/hod (1 l/min) proporcionálně vypočítá
objem vyčištěné vody.
Mikroprocesor zaznamenává oba tyto údaje (dny a minuty) do trvalé paměti a
tím měří životnost filtrů, při překročení hodnoty 1 nebo 2 skutečnost
automaticky hlásí následujícími alarmy:
a. Při dosažení 90% životnosti dle nastavených
hodnot, začne 2x po sobě blikat (interval 1 s )
červená kontrolka „ALARM FILTER”.
b. následně se 2x po sobě hlásí akustický alarm
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„BUZZERŮ (interval 1 s ).
c. při dosažení 100% nastavené hodnoty,
červená kontrolka „ALARM FILTER“
bliká 5x (interval 1 s )
d. Následně se hlásí akustický alarm „BUZZER“ 5x
(interval 1 s)
POZN. Výše popsané alarmy se automaticky opakují při každém opětovném
spuštění čerpadla vyrovnávání tlaku a tím upozorňují spotřebitele na nutnou
výměnu filtrů.
Rozsvícení červené kontrolky „ALARM FILTER“ neovlivňuje funkci přístroje,
voda je systémem stále čištěna a může být dále používána. V každém
případě je ale nutné, aby byla zachována kvalita čištěné vody a nedošlo
k poškození či špatné funkci přístroje/součástí (především membrány reverzní
osmózy), co nejdříve kartušové filtry vyměnit.
Po výměně pre-filtrů a řádné dezinfekci systému (viz. 9) deaktivujte alarm
následujícím způsobem:
e. Stiskněte a držte cca 3 sekundy tlačítko
„FLUX/RESET“, tím se resetuje alarm a znovu se
nastaví počáteční stav vestavěných timerů.
V okamžiku deaktivace alarmu mikroprocesoru řídící elektronická jednotka
vynuluje vestavěné timery a začne počítat od nuly měsíce a litry
vyprodukované vody. Až bude znovu dosaženo limitu (čas nebo objem) alarm
znovu ohlásí nutnou výměnu kartušových filtrů.
Mikroprocesor řídící elektronické jednotky počítá nasbíraná data od prvního
zapnutí zařízení nebo od posledního manuálního vynulování (reset)
provedeného spotřebitelem.
Je možné uzavřít můstky (dip-switch), které jsou na přední straně elektronické
jednotky a nastavit alternativní volbu počítání hodnot času a/nebo litrů, nebo
ve zvláštních případech, kdy tato funkce není potřeba, je možno je úplně
deaktivovat.
Počáteční nastavení z výroby (Set-point) počítaného limitu je časově 12
měsíců a objemově, podle funkčních minut čerpadla odpovídajícím
vyprodukovaným litrům, 3600 litrů.
V případě, že chcete změnit hodnoty nastavené z výroby, zavřete dip-switch a
nastavte žádanou hodnotu podle pokynů v následující tabulce.
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POZN. Pokud všechny můstky dip-switch jsou v pozici OFF, mikroprocesor
řídící elektronické jednotky nekontroluje čas ani vyprodukované litry a všechny
relativní alarmy těchto funkcí jsou deaktivovány.

7.8 ALARM PROTI ZATOPENÍ
Aby se zabránilo nežádoucímu zatopení při úniku vody kvůli eventuální
poruše, mikroprocesor řídící elektronické jednotky nepřetržitě monitoruje čidlo
možného zatopení, které je umístěno na dolní části kovové schrány přístroje,
nepřetržitě monitoruje situaci.
- Pokud čidlo nezaznamená přítomnost vody,
řídící elektronická jednotka PRACUJE.
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- Pokud čidlo zaznamená přítomnost vody,
činnost řídící elektronické jednotky je ZASTAVENA.
Během normální funkce přístroje pokaždé, kdy čidlo zaznamená přítomnost
vody, řídící elektronická jednotka z odstupem 30 sekund okamžitě zablokuje
fungování přístroje a všechny jeho funkce (zásobování, mytí/oplach) jsou
ZASTAVENY. Následně se spustí tento alarm:
f.

červená kontrolka „ALARM“ rychle a nepřetržitě
bliká
g.

akustický alarm „BUZZER“ se rychle a nepřetržitě

pípá
Během tohoto stavu jsou čerpadlo vyrovnávání tlaku a solenoidní
elektroventily deaktivovány a všechny funkce přístroje (zásobování,
mytí/oplach) zablokovány. Před opětovným uvedením do provozu je nutno
odstranit závadu, která zatopení vodou způsobila a vysušit papírovou utěrkou
kapky vody, které ulpěly na čidle proti zatopení.
h.
k deaktivaci alarmu a znovu nastavení normální funkce
přístroje krátce zmáčkněte tlačítko „FLUX/RESET“
POZN. Čidlo proti zatopení je upevněno oboustrannou lepící páskou uvnitř
přístroje, na spodní straně ocelové schrány, blízko manometru. V případě, že
je přístroj nainstalován ve vertikální pozici místo horizontální, musí být toto
čidlo povinně nahrazeno sadou proti zatopení s vnějším čidlem (na
objednávku kód KITALL001), bez ní alarm nebude fungovat.

19

8.0 SPUŠTĚNÍ A SEŘÍZENÍ
Po dokončení instalace je možno zařízení spustit.
Spuštění a seřízení přístroje by mělo být provedeno vyškoleným technikem
výrobce/distributora tohoto zařízení. Následující instrukce jsou pouze
informativního charakteru a v žádném případě neopravňují spotřebitele přístroj
laicky uvést do provozu.

Během tohoto úkonu (cca 15 minut) by se spotřebitel měl vyvarovat
konzumaci pitné vody z přístroje. Ve finální fázi kolaudace přístroje
v továrně, před jeho zabalením, byly vodovodní jeho rozvody naplněny
antibakteriálním konzervačním roztokem, který chrání před nežádoucími
bakteriemi, které by mohly vniknout do přístroje během dopravy a
skladování.
Před začátkem spuštění postupujte následovně:
1.
Pokud ještě nebylo provedeno, otevřete pozvolna přívod vody na
vstupu (obr. 2) a dodejte tlak rozvodům vody v přístroji. Jestliže se
během tohoto úkonu objeví jakýkoliv únik vody, okamžitě zastavte
přívodní kohout a odstraňte problém.
2.
Vložte koncovku napájecího elektrického kabelu do vhodně
připravené zásuvky a dejte hlavní vypínač do pozice 1 (obr. 9). Zelená
kontrolka hlavního vypínače se zapne a přístroj po automatickém
zjištění funkcí zprovozní výrobu čisté vody. Po té, co je spuštěna
funkce čerpadla vyrovnávání tlaku, zmáčkněte a držte po dobu cca 60
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sekund tlačítko „FLUX/RESET“, umístěné na předním panelu
přístroje, tím je zajištěn manuální oplach membrány reverzní osmózy,
díky kterému se odstraní vzduch z vodovodních rozvodů přístroje.
Po té otevřete vodovodní baterii umístěnou na kuchyňském dřezu a odpusťte
vodu cca 15 minut. Toto je nutné k odstranění zbytků dezinfekce a
eventuálních nežádoucích pachů a pachutí z nových rozvodů, filtrů a spojů.
3. Nastavte hodnotu zbytkové „TDS“ (celková hodnota rozpuštěných
solí) v přístrojem vyčištěné vodě.
Pro nastavení správné hodnoty „zbytkových solí“ ve vyčištěné vodě je nutná
manipulace s ventilem „MIX TDS” (obr. 11). Pro zvýšení hodnoty zbytkové
TDS pozvolna otvírejte ventil „MIX TDS“. Pokud se ventilem otočí ve směru
hodinových ručiček, sníží se hodnota„TDS“, opačným směrem se hodnota
zvyšuje. Je nutno provést rozbor přefiltrované vody přenosným testerem TDS
a nastavovat tak dlouho, dokud se nedosáhne požadované hodnoty.
Nyní je spuštění a nastavení dokončeno.

4.

Jak už bylo uvedeno, během konečné fáze tovární kolaudace byl přístroj
naplněn konzervačním přípravkem na ochranu membrány. Než začnete
s přímou spotřebou osmotické vody, nechte ji 15 min odpustit. Po té je přístroj
konečně připraven dodávat velké množství kvalitní čisté vody do vaší
domácnosti.

MANOMETR
ČERPADLA

TLAČÍTKO
FLUX / RESET

ZELENÁ LED
POWER ON
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MANUÁLNÍ VENTIL
REGULACE TDS

ČERVENÁ LED
ALARM

Přední pohled na ovládací panel

9.0 PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
Očištění vnějších částí přístroje provádějte pouze jemnou látkou a
šetrnými čistícími prostředky, předejdete poškrábání vnějšího povrchu
přístroje. Nikdy zařízení nepolévejte vodou a nevyvíjejte na něj přílišný
tlak, mohlo by to nevratně poškodit elektromechanické a elektronické
součástky.

Jakoukoliv údržbu přístroje smí provádět jen odborník. Následující
indikace jsou informativní a neopravňují k laickým zásahům. Přístroj je
napájen 230 V proudem, před tím než otevřete kryt stroje a začnete s ním
cokoliv dělat, ujistěte se, že jeho el. kabel je odpojen od zdroje. Zastavte
také přívod vody a otevřete vodovodní kohoutek, aby se vyprázdnil celý
vodní systém přístroje. Po každé opravě nebo údržbě musí být přístroj
znovu vydesinfikován biochemickým prostředkem, aby se vodovodní
rozvody přístroje vysterilizovaly a odstranili se tak eventuální bakteriální
nečistoty. K dezinfekci přístroje nakapejte dovnitř filtru nebo nové
součástky před její instalací cca 5 kapek našeho speciálního tekutého
dezinfekčního přípravku „CONROL BIO 404“. Při znovu zapnutí přístroje
před konzumací vody, nechte osmotickou vodu alespoň 15 min odpustit,
aby se vyplavily všechny zbytky dezinfekce a odstranily eventuální
nepříjemné chutě použitého chemického prostředku, nových filtrů
a/nebo nově nainstalovaných součástek.
Jak už bylo popsáno výše, výměna kartušových filtrů je oznámena
automaticky řídící elektronickou jednotkou nepřetržitým rozsvícením
červené kontrolky „ALARM FILTER“ a akustickým alarmem „BUZZER“.
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POZN.: při každém rozsvícení červené kontrolky “ALARM FILTER” musí
být také zkontrolována a vyčištěna filtrační nerezová kartuš (150
mikronů), která je umístěna uvnitř bezpečnostního filtru Ø 5/16”
nainstalovaného na přítoku vody.
ZÁKLADNÍ ČÁSTÍ PŘÍSTROJE VYŽADUJÍCÍ PLÁNOVANOU ÚDRŽBU A
POPIS ÚKONŮ PŘI JEJICH SPRÁVNÉ VÝMĚNĚ:

9.1 VÝMĚNA FILTRU 1 - SEDIMENTY
Konec životnosti tohoto předního filtru je oznámen automaticky řídící
elektronickou jednotkou (max. životnost tohoto filtru je 12 měsíců nebo 3600
litrů).
POZOR! Před zásahem do přístroje odpojte elektrický přívodní kabel,
zastavte přívod vody a otevřete vodovodní baterii ke snížení tlaku ve
vodovodních rozvodech přístroje.

9.2 VÝMĚNA FILTRU 2 - CARBON BLOCK
Konec životnosti tohoto filtru Carbon Block je oznámen automaticky řídící
jednotkou (max. životnost je 12 měsíců nebo 3600 litrů).
POZOR! Před otevřením krytu přístroje a prováděním jakékoliv údržby
vytáhněte přívodní elektrický kabel ze sítě, zavřete přívod vody (obr. 2) a
otevřete vodovodní baterií zásobování, aby se odstranil přebytečný tlak
z vodních rozvodů přístroje.

9.3 VÝMĚNA MEMBRÁNY
Životnost membrány závisí převážně na kvalitě přívodní vody, na jejím
znečištění, hodnotě minerálních solí a nežádoucích částic (kaly, železo,
mangan, bakterie atd.).
K demontáži této filtrační jednotky je nutno od ní odpojit přívodní trubky,
odpadu a kalové vody, ke kterým je připojena a vytáhnout ji z jejího upevnění.
Po jejím vytažení, odšroubujte proti směru hod. šroubový uzávěr obalu (obr.
12) a pomocí kleští uchopte hrdlo membrány a za pomocí síly ji vytáhněte
z obalu. K montáži nové membrány postupujte opačně. Nezapomeňte také
namazat těsnění potravinářským silikonem.
POZOR!!! Při každé výměně membrány reverzní osmózy musí být povinně
provedena procedura spuštění a seřízení (viz. 8.0).
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Otevření pouzdra.

Vytažení membrány

9.4 DOPORUČENÍ K ÚDRŽBĚ
PROBLÉM

MOŽNÉ PŘÍČINY

ŘEŠENÍ

1. Zelená kontrolka “POWER ON”
se nerozsvítí a ani po stisknutí
tlačítka „FLUX/RESET” přístroj
nepracuje.

A. Odpojený přívodní el. kabel

A. Zapojit správně přívodní el. kabel
do zásuvky
B. Oprava/výměna el. zásuvky
C. Výměna pojistek.
D.Oprava/výměna řídící elektronické
jednotky.

2. Motor čerpadla na vyrovnávání
tlaku nepracuje.

A. Odpojený el. přívodní kabel

B. Nefunkční el. zásuvka
C. Spálené nebo poškozené
pojistky
D. Spálená nebo poškozená řídící
elektronická jednotka
.

B. Závada motoru.
C. Závada transformátoru.
D. Závada el.plošného spoje
3. Motor čerpadla na vyrovnávání
tlaku pracuje, ale přístroj nedodává
dostatečné množství vody.
.

4. Vodovodní baterie vyčištěné
vody je otevřená, ale čerpadlo
nefunguje a zelená kontrolka
„POWER ON“ nesvítí.

A. Zapojit správně přívodní el. kabel
do zásuvky
B. Výměna motoru.
C. Výměna transformátoru.
D. Výměna řídící elektronické
jednotky.

A. Zanesený pre-filtr pevných
částic.
B. Špinavé/zanesené kartušové
filtry.
C. Vadné čerpadlo vyrovnávání
tlaku.
D. Nedostatečný tlak přívodní vody.
E. Ucpaný/poškozený elektroventil
vstupu vody.
F. Membrána je ucpaná.
G. Elektroventil oplachu je
vzpříčený nebo otevřený a
zablokovaný.

A. Vyčistěte pre-filtr pevných částic.
B. Výměna kartušových filtrů.
C. Výměna čerpadla.
D. Zkontrolovat tlak vody na vstupu.
E. Vyčistit/vyměnit elektroventil
vstupu vody.
F. Výměna membrány.
G. Vyčistit/vyměnit elektroventil
oplachu.

A. Uspaný/zdeformovaný vod.
rozvod.
B. Poškozený snímač max. tlaku.
C. Vadný snímač max. tlaku.
D. Odpojený snímač max. tlaku.

A. Kontrola funkčnosti vod. rozvodů.
B. Vytárovat snímač max. tlaku.
C. Výměna snímače max. tlaku.
D. Odpojit a znovu zapojit el. přívod.
E. Výměna řídící elektronické

24

E. Závada el. plošného spoje.

jednotky.

5. Alarm „LOW PRESS” je zapojen,
i když je tlak přívodní vody
dostatečný.

A. Ucpaný pre-filtr pevných částic.
B. Vadný spínač min. tlaku.
C. Odpojený spínač tlaku. .
D. Závada el. plošného spoje.

A. Vyčistit pre-filtr pevných částic.
B. Výměna spínače min. tlaku.
C. Odpojit a znovu zapojit el. přívod.
D. Výměna řídící elektronické
jednotky.

6. Z přístroje vytéká voda i když je
zastaven.

A. Elektroventil na vstupu je
vzpříčený nebo otevřený a
zablokovaný.

A. Vyčistit/ vyměnit elektroventil na
vstupu.

7. Přístroj se samovolně spouští i
když je baterie zavřená.

A. Netěsnící baterie
B. Rozbitý/zaseknutý ventil proti
zpětnému toku.

A. Opravit/vyměnit vodovodní baterii.
B. Vyčistit/vyměnit ventil proti
zpětnému toku (kód 115-1).

8. Přístroj zapíná čerpadlo a
cyklicky spouští ventil oplachu, i
když je vodovodní baterie zavřená.

A. Rozbitý/zaseknutý ventil proti
zpětnému toku.

A. Vyčistit/vyměnit ventil proti
zpětnému toku (kód 115-1).

10.0 NEČINNOST
Jestliže je přístroj mimo provoz méně jak 15 dní, není nutné provádět
žádné zásahy. Při opětovném použití přístroje, před tím než začnete
znovu používat vyčištěnou vodu jako pitnou nebo na vaření, nechte ji
alespoň 5 minut odtékat, aby se odstranila veškerá voda, která zůstala
ve vnitřním obvodu přístroje.
V případě nepoužívání přístroje delší dobu, jej doporučujeme odpojit od
vodovodního řádu a elektrického napájení.

Jakoukoliv pravidelnou i nepravidelnou manipulace s přístrojem může
provádět pouze odborná osoba. Následující informace jsou pouze
informativního charakteru a neopravňují k neodborným zásahům.
Jestliže se předvídá odstavení přístroje z funkce na více jak 15 dní,
vodovodní rozvody přístroje by měly být preventivně naplněny 5%
roztokem našeho speciálního konzervačního přípravku proti bakteriím
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“CONTROL RO 380”, tím je chráněna membrána a kartušové filtry před
napadením bakteriemi.
Pozor !!! Před znovu uvedením do provozu je potřeba u přístroje provést
všechny úkony, které jsou uvedeny v odd. 8 (spuštění a seřízení).
Náš vyškolený technik je vám plně k dispozici.

11.0 ÚDRŽBA
DATUM

POPIS VÝMĚNĚNÉHO DÍLŮ

1.

……………………………………………………………………………………..

2.

……………………………………………………………………………………..

3.

……………………………………………………………………………………..

4.

……………………………………………………………………………………..

5.

……………………………………………………………………………………..

6.

……………………………………………………………………………………..

7.

……………………………………………………………………………………..
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8.

……………………………………………………………………………………..

9.

……………………………………………………………………………………..

10. ……………………………………………………………………………………..
11. ……………………………………………………………………………………..
12. ……………………………………………………………………………………..
13. ……………………………………………………………………………………..
14. ……………………………………………………………………………………..
15. ……………………………………………………………………………………..
16. ……………………………………………………………………………………..
17. ……………………………………………………………………………………..
18. ……………………………………………………………………………………..
19. ……………………………………………………………………………………..
20.

12.0 DALŠÍ POZNÁMKY
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
….

13.0 VYŘAZENÍ Z PROVOZU A LIKVIDACE
Správná likvidace tohoto přístroje chrání před možnými negativními
vlivy na životní prostředí a na lidské zdraví. Tento přístroj je vyroben
převážně z kovových a plastových částí, proto jejich recyklací chraňte
životní prostředí.
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Tento symbol, z obalu a z výrobního štítku identifikující výrobek
zakazuje jeho likvidaci ve směsném komunálním odpadu.

Podle směrnice Evropské unie 2002/96/CE musí být všechny elektrické a
elektronické součástky zlikvidovány podle platných norem o nebezpečném
odpadu dle jednotlivých států EU.
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