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1. Odci¹æ dop³yw wody do filtra.
2. Odkrêciæ rêcznie lub specjalnym kluczem (FXWR1-BL) korpus filtra od 
    g³owicy i usun¹æ stary wk³ad.
3. Dok³adnie umyæ wnêtrze korpusu filtra ciep³¹ wod¹.
4. Usun¹æ folie ochronn¹ z nowego wk³adu.
5. O-ring (uszczelkê) posmarowaæ cienk¹ warstw¹ wazeliny technicznej.
6. Umieœciæ wk³ad w korpusie (podczas instalowania wk³adu pamiêtaj aby 
    umieœciæ go w³óknin¹ polipropylenow¹ do góry).
7. SprawdŸ prawid³owe u³o¿enie O-ringu (uszczelki) wk³adu i korpusu.
8. Dokrêciæ rêcznie korpus filtra z g³owic¹. Nie nale¿y dokrêcaæ zbyt mocno, 
    gdy¿ mo¿na uszkodziæ oring lub gwint.

Wk³ad z metalowej siatki filtra osadnikowego FXO*-80L jest wk³adem 
wielokrotnego u¿ytku. Po wyp³ukaniu wk³adu pod bie¿¹c¹ wod¹ filtr jest gotowy 
do ponownego u¿ycia.

Wk³ady nale¿y wymieniaæ œrednio co 3 miesi¹ce lub po przefiltrowaniu 3000 
litrów wody. Mo¿liwa jest wcze-œniejsza wymiana wk³adu w przypadku 
zauwa¿enia pogorszenia jakoœci wody lub wyst¹pienia wyraŸnego spadku 
ciœnienia przefiltrowanej wody.

Wymiary (wysokoœæ x œrednica): 330 mm x 115 mm
Pod³¹czenie do baterii: 1/2”
Temp. pracy.: 2°C - 23°C (35ºF - 73.4ºF)
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1. Sprawdziæ czy nale¿ycie dokrêcone s¹ wszystkie elementy filtra. Wsun¹æ 
    prawid³owo wylewkê filtra (A) w kolanko znajduj¹ce siê w g³owicy korpusu 
    (B). 
2. Zdj¹æ wszelkiego rodzaju koñcówki z kranu kuchennego (F) np. sitko.
3. Je¿eli koñcówka kranu jest gwintowana na zewn¹trz (standardowy gwint 
    7/8") przykrêciæ zaworek mocuj¹cy pamiêtaj¹c o umieszczeniu uprzednio 
    gumowej uszczelki.
4. W przypadku gdy koñcówka kranu nie jest gwintowana lub gwint nie jest 
    standardowy nale¿y dokupiæ i zastosowaæ uniwersaln¹ z³¹czkê 
    adaptacyjn¹ (FXFMP), któr¹ mocujemy na kranie a nastêpnie 
    przykrêcamy zaworek jak w pkt. 3.

Monta¿

Wymiana wk³adu filtracyjnegoInformacje techniczne

* tylko w przypadku filtra FHCTF-1

Wylewka filtra

G³owica filtra

Korpus filtra

Uniwersalna z³¹czka adaptacyjna

Bateria kuchenna

Filtr mechaniczny FXO-80L

Zawór funkcji filtrowania FXFMP
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