
Výmena filtračných vložiek a údržba systému 
Pravidelná výmena filtračných vložiek a dezinfekcia zásobníka vody je nevyhnutná pre správnu funkciu filtračného 
systému. Dodržiavanie 10 mesačných servisných intervalov podľa nasledujúceho postupu zabezpečí vysokú 
spoľahlivosť a dlhú životnosť celého zariadenia. 
 

 1. Výmena filtračných vložiek v prefiltroch. 
- Zastavte prívod vody do RO systému uzavretím guľového ventila na jeho vstupe. 
- Vypustite cez otvorenú batériu z tlakového zásobníka všetku vodu do čistej zbernej nádoby (vedra). Batériu 
nechajte otvorenú cca 10 minút kvôli úplnej dekompresii zásobníka. Vodu nevylievajte - vytečená RO voda sa použije 
na vyplachovanie. 
- Uvoľnite a odskrutkujte spodné nádoby prefiltrov. Ak boli zatiahnuté príliš silno, použite kľúč. 
- Vyberte z nádob použité filtračné vložky. 
- Vymyte zvnútra všetky nádoby teplou vodou s obsahom detergentu. Ak je naspodku niektorej nádoby tvrdá 
usadenina, môžete použiť na jej rozpustenie kyselinu citrónovú alebo ocot. Nádoby vypláchnite čistou RO vodou. 
- Premažte gumové tesnenia navrchu nádob vodárenským silikonovým mazadlom. 
- Vložte do príslušných nádob nové filtračné vložky, naskrutkujte ich späť a jemne dotiahnite kľúčom. 
 

2. Prepláchnutie prefiltrov. 
- Vytiahnite hadičku smerujúcu z výstupu prefiltrov do samouzatváracieho ventila (pozícia B, obr. 5), a to buď 
po odskrutkovaní matice alebo zatlačení prstenca ku kolienku (u rýchlospojok). 
- Voľný koniec hadičky vložte do priloženého vedra a otvorte guľový ventil na vstupe do systému. 
- Nechajte vytiecť cca 15l vody, ventil znova uzavrite a nasaďte hadičku späť. Upozornenie: Prepláchnutie je 
nevyhnutné po každej výmene prefiltrov pred opätovným spustením filtračného systému. Z filtračnej vložky s aktívnym 
uhlím sa tak uvoľnia prachové častice, ktoré by mohli poškodiť RO membránu. 
 

3. Výmena postfiltrov. 
- Pri uzavretom prívode vody do RO systému vytiahnite hadičku na oboch stranách uhlíkového in-line filtra (nad 
valcom s RO membránou) a to buď po odskrutkovaní matice alebo zatlačení prstenca ku kolienku (u rýchlospojok). 
- Opatrne vyberte filter z vidlicových úchytiek. 
- Vyskrutkujte spojky na oboch stranách filtra. 
- Naviňte na závitovú časť spojok niekoľko otáčok teflónovej pásky. 
- Zaskrutkujte spojky do nového uhlíkového filtra. 
- Vložte zatlačením filter do vidlicových úchytiek. 
- Nasaďte späť hadičky po oboch stranách filtra. 
- S mineralizačnou vložkou postupujte obdobne. 
 

4. Dezinfekcia zásobníka vody. 
- Pri uzavretom prívode vody do RO systému a vyprázdnenom zásobníku vytiahnite hadičku vedúcu do zásobníka 
z „T"-spojky. 
- Vstreknite pomocou injekčnej striekačky resp. nakvapkajte kvapátkom do hadičky 2 až 3 ml dezinfekčného 
prostriedku (peroxid vodíka alebo SAVO). Koniec hadičky pritom držte vyššie, aby dezinfekčný prostriedok stiekol do 
zásobníka. 
- Zasuňte hadičku späť do „T"-spojky. 
Upozornenie: Odporúčame vykonávať dezinfekciu zásobníka raz za tri mesiace, minimálne však pri každej výmene 
filtrov. 
 
 

5. Spustenie systému. 
- Pustite vodu do systému otvorením guľového ventila na vstupe. 
- Otvorte batériu na výstupe RO systému. 
- Za chvíľu, keď z batérie začne pomaly tiecť voda, uzavrite batériu. Zásobník sa začne plniť vodou. Po naplnení 
zásobníka (cca 2 hod. v závislosti od vstupného tlaku, teploty vody a tiež objemu zásobníka) nechajte pôsobiť zriedený 
dezinfekčný prostriedok minimálne 30 minút. 
- Otvorte batériu a vyprázdnite celý zásobník. Vodu vylejte do odpadu. 
- Uzavrite batériu. Zásobník sa naplní čistou vodou, vhodnou pre konzumáciu. 



- Skontrolujte tesnosť celého systému, či v niektorom spoji neuniká voda. Prípadné tečúce spoje znova 
pretesnite teflonovou páskou. 
 
Upozornenie: Vodu po prvom naplnení zásobníka nasledujúcom po výmene filtrov a dezinfekcii zásobníka, resp. 
spustení novoinštalovaného systému, nepite. Vylejte ju do odpadu. 

 

 

 

Základné technické údaje 
 

Stupeň Filtračná vložka Životnosť / kapacita 

1. mechanický filter FCPS20 – 20 µm 10 mesiacov / 12 000 litrov* 

2. filter s lisovaným aktívnym uhlím FCCBL 10 mesiacov / 12 000 litrov* 

3. mechanický filter FCPS5 – 5 µm 10 mesiacov / 8 000 litrov* 

4. RO membrána Aquafilter® TLC75F 75 GPD 2-3 roky / 40000 litrov* 

5. AICRO – postfilter s aktívnym uhlím 12 mesiacov / 7 600 litrov* 

6. AIMRO – postfilter mineralizátor 12 mesiacov / 7 600 litrov* 

* - v závislosti od stupňa znečistenia vody 

 


