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ULOTKA - URZĄDZENIE AQUA

1. Klapka dystrybutora
2. Filtr wody
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FILTR WODY

Filtr wody działa w oparciu o wkład węglowy, który wpływa na 
obniżenie poziom chloru, osadów, zabrudzeń, rdzy oraz zmętnienia 
wody pitnej. 
Ten filtr należy zainstalować w balkoniku na butelki. Filtr można 
wyjmować.
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AKTYWACJA WKŁADU WĘGLOWEGO
Przed użyciem filtra należy przeprowadzić aktywację i instalację 
WKŁADU WĘGLOWEGO FILTRA. Wyjąć filtr węglowy z opakowania 
(które można znaleźć w szufladzie na warzywa i owoce) i aktywować 
go w sposób opisany poniżej;
1. zanurzyć w wodzie na 10 minut;
2. wyjąć z wody i energicznie wstrząsać przez 10 sekund, co 
spowoduje jego aktywację.

INSTALACJA FILTRA
Wyjąć filtr z balkonika i otworzyć w celu włożenia wkładu 
węglowego:
- Odblokować cały filtr poprzez obrócenie go w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara (Rys. 3)

Rys. 3



- Wyjąć filtr z balkonika (Rys. 4)
- Zdjąć lejek z obudowy filtra poprzez obrócenie go w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rys. 5. a) b).
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Rys. 5

Po aktywacji włożyć wkład węglowy do obudowy filtra, ustawiając 
go tak, by w okienku była widoczna nazwa bieżącego miesiąca 
(np. jeśli jest październik, w okienku powinno być widoczne „Oct" 
(„Paź") - Patrz Rys. 6.
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Rys. 6

Zamknij filtr (Rys. 7):
a) umieścić lejek na obudowie filtra (z filtrem węglowym w środku), jak 
pokazano na Rys. 7a
b) Obrócić lejek zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby umocować, 
jak pokazano na Rys. 7b.

Rys. 7

Następnie umieścić cały filtr w balkoniku na butelki i zamocować 
go w kolejności przedstawionej na Rys. 8.
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Rys. 8

NAPEŁNIANIE I FILTROWANIE WODY 
Zdjąć korek i wlać wodę przez lejek (Rys. 9): woda po przefiltrowaniu 
przeleje się do zbiornika na wodę.
Do zbiornika można nalać do 3 litrów. Nie wolno wlewać więcej wody 
(poziom maksymalny jest wskazany na zbiorniku).
Uwaga: do zbiornika wolno wlewać wyłącznie wodę. Nie wolno wlewać 
soków, coli lub innych napojów, ponieważ mogą one uszkodzić filtr i 
mechanizm nalewania.
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DOZOWANIE WODY
Aby nalać wodę z dystrybutora, należy szklanką nacisnąć klapkę (Rys. 
10) i zwolnić ją, aby przerwać dopływ wody.
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Uwaga: ewentualne czarne cząstki w przefiltrowanej wodzie lub 
zaczernienia w obszarze filtra są normalne i nie stanowią zagrożenia. 
Cząstki to normalny skutek działania filtra węglowego.

ZABEZPIECZENIE DYSTRYBUTORA PRZED DOSTĘPEM DZIECI: 
Można zablokować klapkę dystrybutora, tak aby dzieci nie mogły 
samodzielnie nalewać sobie wody (przełączyć małą dźwigienkę za 
klapką dystrybutora tak, jak pokazano na (Rys. 11).

WYMIANA WKŁADU WĘGLOWEGO
Wkład węglowy zachowuje właściwości przez maks. okres 2 miesięcy, 
w przypadku stałego korzystania (do 225 l).
Aby wymienić wkład węglowy:
- Odblokować filtr i wyjąć go z balkonika; 
- Zdjąć wlew z obudowy filtra poprzez obrócenie go w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara;
 - Wyjąć stary wkład węglowy i włożyć nowy aktywowany wkład, 
ustawiając go tak, aby bieżący miesiąc widoczny był w okienku).
(Można zastosować procedurę opisaną w części Uruchomienie filtra 
węglowego oraz Instalacja filtra - Rys. 3, 4, 5, 6, 7, 8).
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CZYSZCZENIE ZBIORNIKA
Zaleca się okresowe wyjmowanie i czyszczenie zbiornika (patrz 
Rys. 12 i opis poniżej):
- Odblokować filtr (a) i wyjąć go (b)
- wyjąć balkonik na butelki (c) , a następnie zbiornik (d) z uszczelką.
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Rys. 12

Można również całkowicie wyjąć filtr i zbiornik wody z lodówki i użyć 
balkonik w sposób standardowy, do przechowywania butelek z wodą. 
W takim przypadku należy zamknąć otwór półki za pomocą pokrywki 
filtra (patrz Rys. 13).

Rys. 13

Zbiornik i uszczelkę myć samą wodą. Po oczyszczeniu umieścić 
uszczelkę w zbiorniku. Sprawdzić, czy uszczelka jest odpowiednio 
umieszczona w zbiornika (patrz Rys. 14).

Rys. 14

Następnie umieścić balkonik na butelki na zbiorniku z wodą i umieścić 
cały zestaw na drzwiach zgodnie z Rys. 15. Po umieszczeniu na miejscu 
zamocować filtr z wkładem węglowym (zgodnie z Rys. 5, 6, 7, 8).

Rys. 15
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