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Преди първото използване на Вашия 
уред прочетете това оригинално ин-
струкцуя за работа, действайте според 

него и го запазете за по-късно използване или за 
следващия притежател.

�ОПАСНОСТ
Указание за непосредствено 
грозяща опасност, която 
води до тежки телесни нара-
нявания или до смърт.
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указание за възможна опасна 
ситуация, която може да до-
веде до тежки телесни нара-
нявания или до смърт.
� ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Указание за възможна опасна 
ситуация, която може да до-
веде до леки наранявания.
ВНИМАНИЕ
Указание за възможна опасна 
ситуация, която може да до-
веде до материални щети.

�ОПАСНОСТ
Опасност от електрически 
уред!
Преди работа по уреда ви-

наги първо да се изключи 
мрежовия щепсел.

Ако мрежовият кабел или 
щепселът са повредени, 
те трябва да бъдат сме-
нени от обучен специали-
зиран персонал.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасности за здравето по-
ради неправилно ремонтиран 
уред.
Позволява се ремонтира-

нето на уреда само от 
обучен персонал.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност за здравето пора-
ди внасяне на бактерии.
Не използвайте налични 

стари гъвкави тръбопро-
води.
Използвайте приложени-
те към уреда нови гъвкави 
тръбопроводи.

При смяната на филтърни 
патрони обърнете специ-
ално внимание на хигиена-
та и чистотата.

При смяна на филтъра но-
сете стерилни ръкавици 
за еднократна употреба.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При смяна на филтрите не 
ги разменяйте.

Поставяйте филтрите 
винаги в правилната пози-
ция на филтъра.

 За да се гарантира качеството на изведената 
вода, е разрешено да се използва само леко за-
мърсена вода или питейна вода от непознат 
или несигурен източник. За да се гарантира ка-
чеството на питейната вода до достигането й до 
крана за водата, уредът може също да бъде 
свързан към мрежата за питейна вода на об-
щественото предприятие за захранване с пи-
тейна вода.

 Ако за инсталацията на уреда е необходимо 
включване в мрежата за питейна вода, това 
трябва да се извърши от обучени специалисти, 
притежаващи съответното разрешително, отго-
варящо на местните валидни закони и разпо-
редби. В случай на необходимост клиентът 
трябва да заяви извършването на тези дейнос-
ти.

 За предпазване от увреждания на водата пора-
ди спукани захранващи маркучи за вода Ви пре-
поръчваме да монтирате блокиращо приспосо-
бление и аквастоп (опция) в подаването на во-
дата.

 Не почиствайте уреда с водна струя.
 Пластмасовите повърхности не бива да се по-

чистват със съдържащи алкохол, агресивни или 
абразивни почистващи препарати.
Препоръчва се препарат за почистване на по-
върхности CA 30 R (6.295-686.0).

 След първоначално пускане в експлоатация, 
смяна на филтри и по-продължителен престой 
при подаване на вода временно може да се 
стигне до подобен на мляко външен вид на во-
дата. Това се дължи на фини въздушни мехур-
чета и не оказва влияние на качеството на во-
дата.

Указания за съставките (REACH)
Актуална информация за съставките ще намерите 
на: 
www.kaercher.com/REACH

Във всяка страна важат гаранционните условия, 
публикувани от оторизираната от нас дистрибутор-
ска фирма. Евентуални повреди на Вашия уред ще 
отстраним в рамките на гаранционния срок безплат-
но, ако се касае за дефект в материалите или при 
производство. В гаранционен случай се обърнете 
към дистрибутора или най-близкия оторизиран сер-
виз, като представите касовата бележка.

 Могат да се използват само принадлежности и 
резервни части, които са позволени от 
KÄRCHER. Оригиналните принадлежности и 
оригинални резервни части гарантират сигурна-
та и безпроблемна работа на уреда.

 Други информации относно резервните части 
можете да получите на www.kaercher.com в об-
ласт Сервиз.
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Сигурност

Степени на опасност

Указания за безопасност

Общи указания

Опазване на околната среда

Опаковъчните материали могат да се ре-
циклират. Моля отстранявайте опаковките 
като отпадъци, опазвайки околната среда

Електрическите и електронните уреди често 
съдържат съставни части, които при непра-
вилно боравене или неправилно изхвърляне 
могат да представляват потенциална опас-
ност за човешкото здраве и за околната сре-
да. Въпреки това за правилната експлоатация 
на уредите тези съставни части са необходи-
ми. Обозначените с този символ уреди не 
трябва да бъдат изхвърляни с битовите отпа-
дъци.
Старите уреди съдържат ценни материали, 
подлежащи на рециклиране, които могат да 
бъдат употребени повторно. Батериите и аку-
мулиращите батерии съдържат вещества, 
които не бива да попадат в околната среда. 
Моля отстранявайте старите уреди, както ба-
терии или акумулиращи батерии като отпа-
дък, опазвайки околната среда.

Гаранция

Резервни части
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Уредът е предназначен за получаване на питейна 
вода чрез пречистване на необработена вода 
(мръсна вода). 

Необработената вода може да е замърсена от:
– Бактерии
– Хлор
– Соли (например: натрий, калий, калций)
– Алуминий
– Арсен
– Тежки метали (например: олово)
– Нитрати
– Хербициди (глифозат)
– Остатъци от лекарствени продукти
– Остатъци от хормони
– Оцветяване
Качеството на получената питейна вода зависи от 
степента на замърсяване на необработената вода.
Трябва да е гарантирано достатъчно качество на 
необработената вода!
Питейна вода с безупречни характеристики се полу-
чава само при редовна поддръжка на всички приле-
жащи към уреда филтри.
 Препоръчваме преди първоначалното пускане 

в експлоатация да се направи анализ на нео-
бработената вода в съответствие с ЕС 98/83 
приложение 3, индикаторни параметри. 

 За експлоатацията на уреда не е задължително 
необходим анализ на необработената вода.

 Качеството на питейната вода е гарантирано 
само когато уредът се проверява редовно.

 Уредът е предназначен за свързване към водо-
провода.

 Трябва да бъдат спазвани съответните нацио-
нални разпоредби относно питейната вода.

 Уредът не е проектиран като инсталация за 
пречистване на отпадъчни води.

 Уредът не е подходящ за обезсоляване на мор-
ска вода.

 Този уред не е предназначен за употреба от 
лица (включително деца) с ограничени психиче-
ски, сензорни и умствени способности или с не-
достатъчен опит и/или с недостатъчни позна-
ния, освен ако не се контролират от отговорно 
за тяхната сигурност лице или са получили от 
него инструкции, как да използват уреда. Деца-
та би трябвало да се наблюдават, за да се га-
рантира, че не си играят с уреда.

 Не разполагайте и не използвайте уреда в об-
ществени кухни.

 Уредът трябва да се разположи в помещение, 
което е защитено от замръзване.

 Не използвайте и не оставяйте уреда на откри-
то.

 Уредът може да се използва и като предварите-
лен филтър в диспенсър за вода Kärcher WPD.

При спазване на тези правила за употреба полу-
чената от този уред вода може да се класифици-
ра като питейна вода.

Водата тече от входа за вода през
– влакнест филтър (отстранява едри замърсява-

щи частици)
– Филтър с активен въглен (гранулат)
– Филтър с активен въглен (блок)
– Мембранен филтър (обратна осмоза)
– Филтър с активен въглен (гарантира неутрален 

вкус)
Цялата филтърна система трябва да бъде сменяна 
на редовни интервали.

 При първоначалната инсталация и при евенту-
ални ремонти, които са свързани със смяна на 
принадлежности, трябва да се гарантира, че ще 
бъдат поставени само предоставените части. 
При тези части става въпрос за елементи, които 
са предписани за монтаж от KÄRCHER. Не бива 
да бъдат поставяни други елементи.

 Електрозахранването и входящото налягане на 
водата трябва да съответстват на стойностите 
в техническите данни.

 Според местните разпоредби е необходим мон-
таж на разрешен предпазител за обратния по-
ток.

 За разполагането на уреда инвеститорът тряб-
ва да предостави равна повърхност.

 Уредът е подходящ за стенен монтаж.
 За стенен монтаж използвайте отворите в ра-

мата.
 Крепежните материали за стенния монтаж не 

са включени в комплекта на доставката и тряб-
ва да бъдат поръчани в съответствие с услови-
ята на мястото.

 При стенен монтаж проверете товароносимост-
та на стената.

 След инсталацията щепселът и контактът тряб-
ва да са свободно достъпни.

1 Монтаж под плот
2 Монтаж над плот
3 Монтаж на стена
Указание
При избора на мястото за монтаж следете изводите 
и спирателните вентили да останат лесно достъпни.
Планирайте достатъчно място за смяната на фил-
трите.
Гъвкавите тръбопроводи трябва да се полагат без 
прегъвания.

При свързването към мрежата за питейна вода 
спазвайте местните правила за разделяне на 
мрежата.

A Закрепване на маркуча
B Освобождаване на маркуча
 Преди поставянето отрежете маркуча по дъл-

жина.
Указание
Срежете маркуча по права линия. Косо срязани 
маркучи водят до липса на херметичност!

Указание
Преди свързването определете мястото за монтаж 
и отрежете гъвкавите тръбопроводи по съответната 
дължина. При това следете за достатъчна дължина 
на маркуча, ако уредът трябва да се придвижва (на-
пример за смяна на филтрите).
С цел по-добро различаване гъвкавите тръбопрово-
ди имат цветна маркировка и различни диаметри:

1 T-образен накрайник тръбопровод за необрабо-
тена вода

2 тръбопровод за отпадъчни води (концентрат)
3 изход за чиста вода (филтрирана вода)
4 Кран за чиста вода

ВНИМАНИЕ
Опасност от наводнение. При всички работи по 
инсталацията следете за сигурни връзки и праве-
те проба за херметичност. В случай на съмнение 
повикайте специалист!

1 Кръгло уплътнение, уплътнение на изхода
2 Изход към WPC 100 RO
3 Извод спирателен кран
4 Извод тръбопровод за необработена вода
Указание
Резба на вход и изход: 1/2“
 Завинтете спирателния кран в присъединител-

ния елемент, използвайте уплътнителна лента.
 Монтирайте T-образния накрайник в тръбопро-

вода за необработена вода.
 На изхода използвайте кръгло уплътнение, на 

входа - уплътнителна лента.
 Поставете и закрепете маркуча (бял) в T-образ-

ния накрайник.
 Поставете и закрепете маркуча (бял) във входа 

за необработена вода на уреда.

Употреба, съобразена с 
предназначението

Видове замърсявания

Функция

Свързване на уреда

Избор на мястото за монтаж

Захранване с вода

Бърз конектор - Основни положения

Свързване на уреда

Синя отвор за източване на прясна вода от уреда 
Ø 6,35 mm

Бяла подаване от водопроводната мрежа Ø 9,5 
mm

Черве-
на

тръбопровод за отпадъчни води (концен-
трат) Ø 6,35 mm

Свързване към тръбопровода за необработена 
вода
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1 Завинтване на тръбопровода за отпадъчни 
води (концентрат)

2 Скоба за тръби на изхода за отпадъчни води 
(предна страна)

3 Уплътнителен елемент (самозалепващ)
4 Пробивен отвор (Ø 6 mm).
5 Тръбопровод за отпадъчни води към канализа-

цията
6 Скоба за тръби на изхода за отпадъчни води 

(задна страна)
 Обозначете и пробийте пробивния отвор (Ø 6 

mm).
Указание
Направете пробивен отвор само от едната страна. 
Не пробивайте докрай през тръбата! Скобата за 
тръби може да се използва като шаблон за пробива-
не.
 Залепете уплътнителния елемент в скобата за 

тръби.
 Поставете маркуча (червен) в завинтването.
 Закрепете скобата за тръби на тръбопровода за 

отпадъчни води, както е показано горе.
 Завинтете маркуча (червен) със скобата за тръ-

би.
 Поставете и закрепете маркуча (червен) в изхо-

да за отпадъчни води на уреда.
Указание
Пробивният отвор има по-малък диаметър от този 
на маркуча (червен). Така той опира в стените на 
тръбата за отпадъчни води. Маркучът не трябва да 
навлиза в тръбата за отпадъчни води. Уплътнява-
щото действие се създава от самозалепващия уп-
лътнителен елемент.

Указание
Кранът за чиста вода трябва да се монтира над уми-
валник с извод към канала за отпадъчни води.
 Монтирайте крана за чиста вода, както е пока-

зано.
 Диаметър на пробивния отвор: 12 mm
 При монтажа обърнете внимание на правилно-

то разположение на отделните елементи.
 Свържете гъвкавия тръбопровод към изхода за 

чиста вода на уреда.
 Свържете гъвкавия тръбопровод към крана за 

чиста вода.
Като алтернатива кранът за чиста вода може да 
се закрепи и директно на стената с прилежащия 
монтажен ъгъл.

Преди първото вземане на вода за консумация сис-
темата трябва да бъде напълнена и изплакната.
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност за здравето поради внасяне на бакте-
рии.
При монтаж и демонтаж на филтърните патрони 
обърнете специално внимание на хигиената и чис-
тотата.
Не докосвайте изводите на държачите и на фил-
трите.
При монтажа носете ръкавици за еднократна упо-
треба.
При демонтажа и монтажа не повреждайте уп-
лътненията.
Уредът се състои от три групи филтри:

1 Горен филтър с активен въглен
2 Мембранен филтър (обратна осмоза)
3 Долна група филтри (предварителни филтри)

 Разхлабете трите резервоара на филтрите на 
долната група филтри с приложения ключ (че-
рен).

 Развинтете резервоарите на филтрите.
 Свалете филтърните вложки от резервоарите 

на филтрите и отстранете защитното фолио.
 Завинтете резервоара на филтъра за филтър-

на вложка и затегнете здраво на ръка.

 Свалете подаващите маркучи на мембранните 
филтри и ги отведете странично от уреда в под-
ходящ съд.

 Свалете горния филтър с активен въглен.
 Свалете последователно корпуса на филтрите 

на мембранните филтри от държача.
 Разхлабете и развинтете затварящия капак с 

приложения ключ (бял).
 Извадете филтърните вложки (мембранни фил-

три) от опаковката и отстранете защитното фо-
лио.

 Поставете филтърните вложки в корпуса на 
филтъра и натиснете до крайно положение.

 Завинтете затварящия капак и затегнете здра-
во с ръка.

 Поставете корпуса на филтъра в държача.
 Подаващите маркучи все още не са свързани 

отново!
 Поставете отново горния филтър с активен въ-

глен.
 Свържете маркучите (син и червен) за филтри-

рана вода и концентрат от отпадъчни води към 
изходите на уреда.

 Свържете уреда с водопроводната мрежа.
 Уверете се, че двата подаващи маркуча на 

мембранните филтри се вливат в подходящ съд 
(най-малко 10 литра).

 Отворете крана за чиста вода.
Сега системата се пълни с вода.
 Включете щепсела в електрическата мрежа.
 Изплаквайте системата в продължение на най-

малко 5 минути, за да отстраните въздух и 
евентуални остатъци от производство от пред-
варителните филтри.

 Издърпайте щепсела.
 Затворете крана за чиста вода.
 Изхвърлете водата от изплакването от съда.

 Извадете подаващите маркучи от съда и отново 
ги свържете към мембранните филтри.

 Отворете байпасния вентил.
 Свържете маркучите (червен и син).
 Отворете крана за чиста вода.
 Включете щепсела в електрическата мрежа.
Сега системата се пълни с вода.
Първоначално водата изтича основно от чер-
вения маркуч за концентрата от отпадъчни 
води. Това е нормално.
 Изплаквайте системата в продължение на най-

малко 5 минути, за да отстраните въздух и 
евентуални остатъци от производство от мем-
бранните филтри.

 Затворете байпасния вентил.
Сега водата изтича от двата маркуча (червен 
и син).
 Изплаквайте системата още 5 минути.
 Затворете крана за чиста вода.
 Издърпайте щепсела.
Сега уредът е в готовност за експлоатация.

 За източване на филтрирана питейна вода от-
ворете крана за чиста вода.

Ако уредът не се използва повече от 4 часа:
 Затворете входа за водата.
 Издърпайте щепсела.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност за здравето поради повишена концен-
трация на бактерии във водата. 
 Смяна на всички филтърни патрони
 Изплакнете уреда.

Свързване към тръбопровода за отпадъчни 
води

Монтиране на крана за чиста вода

Пускане в експлоатация

Първо пускане в експлоатация

Подготовка на филтрите за пускане в 
експлоатация

Изплакване на трите долни филтъра 
(предварителни филтри)

Изплакване на мембранните филтри (обратна 
осмоза)

Обслужване

Спиране от експлоатация

Пускане в експлоатация след спиране
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При уредите Kärcher WPD е фабрично монтиран 
WPC 100 RO.
Уредът не може да се използва във WPD100 с функ-
ция за CO2.
Свързването и пускането в експлоатация се из-
вършват от сервиза на Kärcher.
Указание
Ако е необходимо, за инсталиране на уреда да бъ-
дат отворени странични части, това трябва да се из-
вършва само от електротехник.

Пускането в експлоатация се извършва с уреда 
WPD.
Преди пускането в експлоатация в уреда WPD, WPC 
100 трябва да се изплакне и подготви, както е опи-
сано в глава „Първоначално пускане в експлоата-
ция“.
Първоначалното пускане в експлоатация на диспен-
съра за питейна вода WPD е описано в ръковод-
ството за експлоатация на уреда.

Указание
Преди смяната на филтрите фабрично монтира-
ният WPC 100 RO трябва да се демонтира от 
приставката краче WPD. 
 Затворете входа за водата.
 Уредът да се остави без налягане: Натиснете 

един след друг за кратко всички бутони за раз-
личните видове напитки, докато налягането се 
освободи. Избягвайте сух ход на уреда.

 Уреда да се изключи с прекъсвач Вкл./Изкл.
 Издърпайте щепсела (WPD и WPC).

 Отворете залепващите ленти.

 Извадете филтриращия блок и го оставете пред 
уреда.

 Смяна на филтър, вж. глава „Грижа и поддръж-
ка/Смяна на филтърни вложки“ 

 След смяната на филтъра сглобете отново уре-
да в обратна последователност.

Обслужването на диспенсъра за питейна вода WPD 
е описано в ръководството за експлоатация на уре-
да.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасности за здравето поради неправилно ремон-
тиран уред. Позволява се ремонтирането на уре-
да само от обучен персонал.
Използвайте само оригинални резервни части на 
производителя или препоръчани от него части, като
– резервни и износващи се части,
– части за принадлежности,
– горива,
– почистващи препарати.
Преди всички дейности по уреда:
 Затворете входа за водата.
 Отворете крана за чиста вода, за да освободите 

уреда от налягането.
 Издърпайте щепсела.

За да се гарантира надеждната работа на уреда, се 
препоръчва сключване на договор за поддръжка. 
Моля обърнете се към Вашия оторизиран сервиз на 
KÄRCHER,

Монтираните в уреда филтри трябва да се сменят 
редовно. Интервалът зависи от ползването. В края 
на тази инструкция ще намерите преглед на препо-
ръчвания експлоатационен срок на филтрите (ин-
тервали за смяна).
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност за здравето поради внасяне на бакте-
рии.
При смяната на филтърни патрони обърнете 
специално внимание на хигиената и чистотата.
Не докосвайте изводите на държачите и на фил-
трите.
При смяна на филтрите носете ръкавици за едно-
кратна употреба.
При демонтажа и монтажа не повреждайте уп-
лътненията.
Указание
Износените филтри могат да се изхвърлят като 
домакински отпадъци.

1 Фин филтър
2 Филтър с активен въглен (гранулат)
3 Филтър с активен въглен (блок)
4 Мембранен филтър 1 (обратна осмоза)
5 Мембранен филтър 2 (обратна осмоза)
6 Филтър с активен въглен

ВНИМАНИЕ
Опасност от наводнение. Резервоарите на фил-
трите са пълни с вода! Преди демонтажа подло-
жете подходящ съд или събирателна вана.

 Развийте резервоарите на филтрите с прило-
жения, черен ключ.

 Сменете филтрите.
Указание
Филтрите трябва да бъдат монтирани в една и съща 
позиция и не бива да бъдат разменяни един с друг! 
Спазвайте изображението на фигурата!
При монтажа внимавайте за правилното място на 
уплътненията.
Затягайте резервоарите на филтрите само ръчно с 
приложения, черен ключ.

ВНИМАНИЕ
Опасност от наводнение. Корпусите на мембран-
ните филтри са пълни с вода! Преди демонтажа 
подложете подходящ съд или събирателна вана.
 Разхлабете връзката на маркуча и изтеглете 

маркучите.

 Свалете горния филтър с активен въглен.

 Свалете мембранните филтри от държача.
 Развийте капачката с приложения бял ключ.

 Внимателно разхлабете с инструмент непод-
вижната мембранна вложка.

 Внимателно изтеглете мембранната вложка с 
ръка от корпуса.

 Поставете нова мембранна вложка.
 Завинтете капачката.
 Поставете мембранния филтър на държача.
 Възстановете отново връзките на маркуча.

Употреба в Kärcher WPD

Монтаж в уред Kärcher WPD

Първоначално пускане в експлоатация на 
уреда Kärcher WPD

Демонтаж на WPC 100 RO от уред Kärcher WPD

Източване на вода от уред Kärcher WPD

Грижи и поддръжка

Указания за поддръжка

Договор за поддръжка

Смяна на филтърните вложки

Смяна на филтърните вложки на групата 
предварителни филтри

Смяна на филтърните вложки на мембранните 
филтри (обратна осмоза)
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Указание

Горният филтър с активен въглен в края на фил-
търната верига няма филтърна вложка и може да 
се сменя само цялостно.
 Разхлабете връзката на маркуча и изтеглете 

маркучите.

 Свалете горния филтър с активен въглен.
 Поставете нов филтър с активен въглен.
 Възстановете отново връзките на маркуча.

С настоящото декларираме, че цитираната по-долу 
машина съответства по концепция и конструкция, 
както и по начин на производство, прилаган от нас, 
на съответните основни изисквания за техническа 
безопасност и безвредност на Директивите на ЕC. 
При промени на машината, които не са съгласувани 
с нас, настоящата декларация губи валидност.

Подписващите лица действат от името и като пъл-
номощници на управителния орган.

Пълномощник по документацията:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Смяна на филтър с активен въглен

EC Декларация за съответствие

Продукт: Водоподготвителна уредба

Тип: 1.024-xxx

Намиращи приложение Директиви на ЕC:

2014/35/ЕC

2014/30/ЕC

2011/65/ЕC

Намерили приложение хармонизирани стан-
дарти:

EN 60335–1

EN 62233: 2008

EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014–2: 2015

EN 61000–3–2: 2014

EN 61000–3–3: 2013

EN 50581

приложени разпоредби

-

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification

Консумативи

Обозначение Описание № за поръчка

Фин филтър Първо ниво филтри за задържане на едри замърсяващи частици 6.640-765.0

Филтър с активен въглен (гранулат) Второ ниво филтри за предварително отделяне на замърсители 6.640-766.0

Филтър с активен въглен (блок) Трето ниво филтри за фино отделяне на замърсители 6.640-767.0

Мембранен филтър (обратна осмоза) Четвърто ниво филтри за деминерализация 6.640-783.0

Горен филтър с активен въглен Пето ниво филтри за гарантиране на неутрален вкус след обратната осмоза 6.640-769.0

Интервали за смяна на филтрите

Фин филтър 3 - 6

Месеци или при необходимост (вж. глава: „Помощ при неизправности“)

Филтър с активен въглен (гранулат) 6 - 12

Филтър с активен въглен (блок) 6 - 12

Мембранен филтър (обратна осмоза) 18 - 24

Филтър с активен въглен 6 - 12

Помощ при неизправности

Неизправност Възможна причина Отстраняване

Липсва източване на вода Щепселът не е поставен в контакта. Включете щепсела в електрическата мре-
жа.

Липсва захранване с вода Осигуряване на захранване с вода

Пневматичният прекъсвач на уреда е дефектен Свържете се със сервиза.

Дефектен магнитен вентил Свържете се със сервиза.

Слабо източване на вода Помпата не работи Проверете помпата.

Байпасният вентил е отворен Затворете байпасния вентил.

Финият филтър е запушен. Сменете финия филтър.

Мембранният филтър (обратна осмоза) е запушен. Сменете мембранния филтър (обратна ос-
моза).

Помпата не спира Пневматичният прекъсвач на изхода на уреда е де-
фектен.

Свържете се със сервиза.

Помпата не тръгва. Пневматичният прекъсвач на изхода на уреда е де-
фектен.

Свържете се със сервиза.

Финият филтър е запушен. Сменете финия филтър.

Дефектен пневматичен прекъсвач на входа. Свържете се със сервиза.

Липсва захранване с вода Проверете захранването с вода.

Щепселът не е поставен в контакта. Включете щепсела в електрическата мре-
жа.

Дефектна помпа. Свържете се със сервиза.

Изтичане на вода от корпуса на филтъра Корпусът на филтъра не е затегнат. Затегнете здраво корпуса на филтъра.

Уплътнителният пръстен на корпуса на филтъра се е 
изплъзнал или е дефектен

Проверете уплътнителния пръстен, поста-
вете го правилно и при повреда го сменете.

Водата изтича само от тръбопровода за отпадъчни води Байпасният вентил е отворен. Затворете байпасния вентил.

Мембранният филтър (обратна осмоза) е запушен. Сменете мембранния филтър (обратна ос-
моза).

Дефектна помпа.

Необичаен вкус на питейната вода Горният филтър с активен въглен е износен. Сменете горния филтър с активен въглен.

Помпата спира и след малко сработва отново. Липса на херметичност/загуба на вода/загуба на на-
лягане в уреда или в следващата тръбопроводна сис-
тема.

Затегнете здраво корпуса на филтъра.

Затворете напълно крана за водата.

Потърсете и отстранете причината за теча.

Дефектен възвратен клапан в уреда Свържете се със сервиза.
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Технически данни

WPC 100 RO

Работно напрежение V/~/Hz 110...240/1/50-60

Присъединителна мощност W 80

Минимален предпазител на мрежата А 6

Налягане на постъпващата вода MPa (bar) 0,1...0,3 (1...3)

Температура на входа за водата °C 5...45

Мощност на филтъра l/h 70

Мощност на филтъра (макс.) l/h 100

Околна температура °C 5...45

Широчина мм 372

Дълбочина мм 240

Височина мм 530

Тегло (празно) кг 13,45

Тегло, готовност за действие (пълен с вода и принадлежности) кг 17,86

Ниво на звука при нормален режим dB(A) < 60

Материали / Разрешителни Всички провеждащи питейна вода компоненти са съответно подходящи за използване при директен кон-
такт с питейна вода съгласно общоприетите технически правила.

Степен на задържане

Степента на задържане на химични замърсители, биологични патогени, причиняващи заболявания, и замърсявания може да бъде определена с помощта на след-
ната таблица (приблизителни стойности).
Способността за ефективно задържане зависи от степента на замърсяването!

Бактерии Степен на задържане 
до

99,99%

Хлор Степен на задържане 
до

100%

Соли (натрий, калий, калций...) Степен на задържане 
до

90%

Алуминий Степен на задържане 
до

98%

Арсен Степен на задържане 
до

88%

Тежки метали (например: олово) Степен на задържане 
до

99%

Нитрати Степен на задържане 
до

50%

Хербициди (глифозат) Степен на задържане 
до

60%

Остатъци от лекарствени продукти Степен на задържане 
до

99,9%

Остатъци от хормони Степен на задържане 
до

99,95%

Оцветяване Степен на задържане 
до

100%
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