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SYSTEM FILTRACJI WODY 
Best One 

 

Z wkładami filtracyjnymi serii Pomarańczowej i Zielonej 
Instrukcja Instalacji 

 

 

Proszę starannie przestrzegać Instrukcji Instalacji aby uniknąć szkód lub obrażeń. 

Jeżeli system nie jest jeszcze podłączony, stosować się do niniejszej instrukcji producenta 
aby właściwie podłączyć obudowę filtra do instalacji wodnej. Koniecznie sprawdzić 
obudowę ciśnieniowo przed założeniem Wkładu Filtracyjnego. 

Aby zainstalować nowy wkład: 

1. Zdjąć plastikową osłonę Wkładu Filtracyjnego  

2. Nasmarować o-ringi na wkładzie dla zapewnienia właściwego uszczelnienia (Nie 
używać zaprawy do rur, wazeliny, olejów, ani innych niedopuszczalnych smarów do 
o-ringów; zaleca się smar silikonowy dla przemysłu spożywczego.) 

3. Włożyć wkład w obudowę zapewniając właściwe uszczelnienie i ułożenie wciskając 
delikatnie w dół do oporu. 

4. Przyczepić etykietę z opisem produktu do uchwytu pierścienia mocującego, 
wyrównać filtr. 

5. Założyć górną pokrywę naczynia/systemu za pomocą górnych uchwytów. 

6. Wcisnąć kopułę górnej pokrywy w dół aby zrobić miejsce dla pierścienia mocującego 
w rowku pierścienia. 

7. Wsunąć pierścień mocujący w rowek, zaczynając od końca przeciwległego do 
uchwytu i bez użycia ŻADNYCH NARZĘDZI delikatnie wepchnąć pierścień mocujący 
do rowka aż cały pierścień znajdzie się na miejscu i oba końce spotkają się w rowku. 



8. Aby zapewnić właściwe ułożenie, chwycić pierścień mocujący za uchwyt i lekko 
obrócić wokół wewnętrznej średnicy naczynia. 

9. Powoli włączyć dopływ wody do naczynia/systemu otwierając najpierw zawór 
dolotowy i wciskając czerwony zawór zrzutu ciśnienia w celu całkowitego 
odpowietrzenia zbiornika; kiedy woda zacznie cieknąć z zaworu zrzutu ciśnienia, 
zwolnić przycisk i otworzyć zawór wylotowy. 

10. Sprawdzić system dla zapewnienia integralności, wizualnie sprawdzić na obecność 
wycieków. 

Aby wyjąć zużyty wkład filtracyjny: 

1. Odciąć  dopływ wody do systemu zamykając zawór dolotowy i wylotowy. 

2. Zainstalować wąż na wejściu kurka spustowego i wyprowadzić wąż do kratki 
ściekowej lub wiadra. 

3. Właściwie zrzucić ciśnienie z systemu wciskając czerwony przycisk zrzutu ciśnienia 
na górnej pokrywie zbiornika. Trzymać przycisk wciśnięty, aż całe ciśnienie powietrza 
lub wody zostanie całkowicie uwolnione. 

4. Wcisnąć górną pokrywę równo obiema rękami aby zwolnić pierścień mocujący, wyjąc 
pierścień z rowka ostrożnie chwytając za rączkę i ciągnąc do środka i ku górze; 
pierścień wysunie się z rowka spiralnie. 

5. Zdjąć górną pokrywę systemu podnosząc za górne uchwyty. 

6. Otworzyć kurek spustowy na dolocie zbiornika aby spuścić i wypłukać wszelki osad z 
dna systemu. 

7. Ostrożnie wyjąć zapasowy wkład z worka, zachować worek do wyrzucenia starego 
wkładu. 

8. Wyjąć zużyty wkład z systemu chwytając za rączkę i ciągnąc ku górze jednocześnie 
trzymając górną część zbiornika, włożyć go do worka nowym wkładzie. (Utylizować 
zużyty wkład zgodnie z lokalnymi, stanowymi i federalnymi przepisami i regulacjami.) 

9. W razie potrzeby wypłukać system jeszcze wiadrem wody aby usunąć resztę osadu 
czy cząstek. 

10. Zdjąć wąż i zamknąć kurek spustowy na dolocie systemu. 

Wypłukać Wkład Filtra i system zbiornika czystą wodą (patrz tabela poniżej). Wkład 
filtra należy wymienić jeżeli widocznie zmniejszy się przepływ. 
 
Seria Filtra POMARAŃCZOWA ZIELONA 

Opis 10x5 
Mikronów 
Wkład z 

podwójną 
harmonijką 

20x10 
Mikronów 
Wkład z 

podwójną 
harmonijką 

20x20 
Mikronów 
Wkład z 

podwójną 
harmonijką 

20xNanoAI™ 
Wkład z 

podwójną 
harmonijką 

20xNanoAI™ 
z podwójną 

harmonijką Ag  

20xNanoAI™ 
PAC z 

podwójną 
harmonijką Ag 

Średnica Długość 
(cm) 

(15.24x76.2) (15.24x76.2) (15.24x76.2) (15.24x76.2) (15.24x76.2) (15.24x76.2) 

Ilość czystej wody do płukania nowego wkładu filtra  

Galony 15 15 15 38 38 60 

Litry 56,78 56,78 56,78 143,85 143,85 227,12 

 


