
Yážený zákazniku,
zakoupil jste kanadský v,ýrobek RAlNFRESH - úpravna chlorované
vody na kohoutek T1 s vložkou TR1. Je rychle namontovatelný
v každé domácnosti a estetický.

Balnfre§h.
chlorované vody na kohoutek
T1 s vložkou ŤR1

Upozorněni: Zaiízení smí být použito jen
u bakteriologicky bezpečný vod (chlorované a pod.)

NAVOD NA INSTALACI A PROVOZ
(Před montáží pečlivě pročtěte)

o odšroubujte z kohoutku perlátor,
dále dle obr-1

o ozubenou část adaptéru osadte
do montážního přípravku.

. Do chromovaného adaptéru vložte
shora těsnění adaptéru.

. Na chromovaném adaptéru osaďte
kluznou podložku.

' Nasaťe převlečnou matici na
chromovaný adaptér.

. Nyní celou sestavu našroubujte na
konec kohoutku pomocí montážního
přípravku rukou a s citem. Nedotahujte kleštěma.
Potom montážní přípravek sundejte,

Poznámka: Má-li kohoutek vnitřní závit, našroubujte
redukci do chromovaného adaptéru a před šroubováním
do kohoutku dejte nahoru příslušné těsnění (obr. 2),
Máte-li zcela atypický závit, kontaktujte instalatéra nebo nás.

Nově zakoupené zařizeni je v poloze "vypnuto".
Měli byste jej osadit na levou stranu kohoutku (obr. 3).
Otočením dopředu dáte filtr do polohy "zapnuto",
vrácením dozadu do polohy "vypnuto".
. přiložte tělo filtru k sestavě adaptéru na kohoutku tak,

aby zoubky chromovaného adaptéru zapadly do těla
filtru a převlečnou matici s citem rukou dotáhněte,
Důležité: Převlečná matice se pro řádné vypínání
a zapínání musí
dotýkat těla filtru
(obr. 5).

o odšroubujte víčko,
osaďte rozbalenou
vložku a víčko
našroubujte s citem
zpět.

úpravna

o otočte s citem filtr dopředu, což je poloha
"zapnuto" (voda proudí přes vložku).
Vraťte s citem filtr dozadu, což je poloha
"vypnuto" (voda teěe mimo filtr přes
perlátor). Obě polohy ucítíte jako zarážku,
Důležité: Nikdy se nesnažte tlačit filtr za
§to krajni polohy. Mohli byste jeho tělo
nevratně poškodit a tak znemožnit jeho
zapínací a vypinaci funkci.

' Při prvním použití proveďte počáteční
1 minutouý proplach, než se odplaví
neškodný karbonov,ý prášek a voda je čirá.

' Používejte pouze na studenou vodu (max
ZAPNUTo

Horká voda účinnost filtru snižuje a mohla by tělo filtru poškodit, Horkou
vodu pouštějte v pozici "vypnuto".

Vložku vyměňujte každé 3 měsice nebo po průtoku 760 litrů vody, což je
průměmá spotřeba pitné vody pro 4 členou rodinu. Častěji měňte vložku
tehdy, jeJi vaše spotřeba větší nebo máte velké znečištění (tj. když fitrovaná
voda opět zapáchá chlorem dříve než po třech měsících).
. odšroubujte víčko, vytáhněte použitou vložku a osaďte novou rozbalenou

vložku. Víčko našroubujte zpět.
. Nastavte datumové kolečko o 3 měsíce dopředu. To bude datum příští

výměny.
. proveďte počáteční 1-2 minutový proplach, než se odstraní neškodný

karbonový prášek a voda je čirá. Proplach v délce cca 2-3 vteřiny prová-
dějte také při prvním raním použití a po delší odstávce (dovolená apod.).

o Upozornění: Používejte pouze originální vložky Rainfresh - TR1.

o POZOR: Určeno pouze pro vody bakteriologicky bezpečné (chlorované
a pod,). Nepoužívejte pro vody bakteriologicky závadné bez řádné
desinfekce před filtrem nebo za ním,

o chraťe před promznutím. odpojte zařízeni, měloJi by v místnosti mznout.
. chraňte před přímým sluncem. Nevhodné pro venkovní použití.
. Omývejte zařízení jemným hadříkem a teplou vodou, popř. se saponátem.

Nepoužívejte písek na nádobí,
. při wměně filtru trochu namázněte těsnění těla filtru jedlým olejem popř,

silikonovou vazelínou.
. Zařízení není určeno pro přípravu kojenecké stravy,
. po osmihodinové a delší stiagnaci vodu před použitím oďtočte po dobu 1 minuty,
. u u,íobku je fieba, aby došlo k celkové obměněvody nejméně jednouza24hodin.
. Pro vodu bakteriálně závadnou (většina studní) zvolte FC000 s vložkou 1M.
o Je rozumné mít jednu vložku v rezewé. skladem (nepoužíváním) nestárne.
o Toto zařízení patří do kategorie výrobků, určených pro krákodobý styk s vodou.

. podtékání vička filtru: zkontrolujte těsnění a vyměňte, jeJi třeba.
o Netěsnosti u sestavy adaptéru: odšroubujte převlečnou matici

a oddě|ejte tělo filtru, Zkontrolujte těsnění a vyměňe, jeJi třeba. Znovu
osaďte sestavu do kohoutku a přišroubujte pomocí montážního přípravku
jako při první instalaci,

. průtok podstatně klesl nebo voda předčasně páchne aje nechutná
- v poloze "zapnuto": Vyměňte vložku za novou,

. slabý proud z pertátoru - v poloze " vypnuto": vyčistěte či vyměňte
perlátor. Uvažujte o instalaci mechanického filtru Rainfresh FC 300 na
zákal a rez do hlavního přívodu. Prospekt zašleme.

o Filtr se protáčí za krajni polohy "vypnuto" či "zapnuto: kontaktujte nás.
r Netěsnosti nelze utěsnit: kontaktujte nás,

Poskytujeme záruku2 roky od data prodeje výrobku na bezporuchouý chod
zařízení. V této době bude vadný výrobek bezplatně opraven a v případě
neopravitelnosti bude díl vyměněn za nový. Záruka se nevztahuje na škody
způsobené nesprávným používáním, či použití k jiným účelům, jakož ani na
závady, způsobené nedodžením pokynů, uvedených v tomto návodu.
Záruku rovnéž nelze uznat v případě použití jiných vložek než Rainfresh
TR1. Záruční doba neplatí ne vložky neboť náplň se již od začátku použití
postupně vypotřebovává.

Datum prodeje arazítko prodejce:
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Části \^ýrobku
Víčko
Datumové kolečko
Vložka
převlečná matice
Kluzná podložka
Těsnění adaptéru
Chromovaný adaptér
O-kroužek adaptéru
O-kroužek vložky
Těsnění těla filtru
Tělo Ťiltru
perlátor s těsněním
Montání přípravek
Redukce s těsněním

Označení
2oo3
2005
TR1
2009
2015
618
2010
201,|
704-1
2004
2002
2012
2013
617 a 618

Specifikace
odstranění chloru do 92yo
Max, provozní tlak 0,86 MPa
Max. provozní teplota 38"C
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