
Gratulujemy doskona³ego wyboru i zakupu systemu filtracyjnego wody pitnej AQUAFILTER. 

Poni¿sze rysunki przedstawiaj¹ jak w ³atwy i prosty sposób, przy u¿yciu podstawowych, 
narzêdzi domowych oraz kilku niedrogich elementów mo¿na zamontowaæ nasze urz¹dzenie.

UWAGA!! Zalecamy zamontowanie systemu filtracyjnego FP3K
przez zawodowego instalatora

Prosimy przeczytaæ dok³adnie instrukcjê monta¿u i obs³ugi przed instalacj¹. Niezastosowanie 
siê do wskazówek producenta mo¿e spowodowaæ uszkodzenie urz¹dzenia, jak równie¿ byæ 
przyczyn¹ wycieków i szkód materialnych.

INSTRUKCJA MONTA¯U 
FILTRÓW PODZLEWOZMYWAKOWYCH

FP3K

A.
B i C.
D. Przy³¹czka do wody z zaworem, wê¿ykiem i koñcówkami
E. Wylewka chromowana z wê¿ykiem i koñcówkami
F. P³ytka monta¿owa
H. Klucz do korpusów

Przezroczysty korpus filtra wstêpnego (sedymentatycyjnego)
Bia³e korpusy filtrów uzdatniaj¹cych

INSTRUKCJA WYMIANY WK£ADÓW FILTRACYJNYCH

1. Zamknij zawór dop³ywu wody do filtra i otwórz zawór wylewki kranu, aby rozprê¿yæ ciœnienie wody         
w filtrze. Odkrêæ korpus filtra rêk¹ lub za pomoc¹ klucza do filtrów (FXWR1) wykonuj¹c ruch lewoskrêtny       
i wyjmij zu¿yty wk³ad filtra. Uwaga! Korpus jest wype³niony wod¹. W korpusie filtra znajduje siê gumowa 
uszczelka - nie zgub jej. Przed w³o¿eniem nowego wk³adu upewnij siê, ¿e wnêtrze korpusu filtra jest czyste 
(jeœli nie, wymyj go ciep³¹ wod¹ z myd³em).
2. Rozpakuj nowy wk³ad filtra z folii i w³ó¿ go na trzpieñ do œrodka korpusu filtra, doln¹ czêœci¹ zgodnie 
z kierunkiem strza³ki na obudowie wk³adu.
3. Posmaruj uszczelkê maœci¹ silikonow¹ lub wazelin¹ i umocuj uszczelkê na wewnêtrznej krawêdzi 
korpusu filtra i upewnij siê, ¿e jest równo u³o¿ona.
4. Wkrêæ korpus z nowym wk³adem do g³owicy, a¿ do lekkiego oporu, a nastêpnie dokrêæ do koñca. 
Uwaga! Je¿eli nie mo¿na dokrêciæ korpusu do g³owicy obudowy filtra, nale¿y sprawdziæ czy uszczelka 
i wk³ad s¹ poprawnie umiejscowione. 
5. Przy otwartej wylewce kranu odkrêæ powoli zawór dop³ywu wody tak, aby stopniowo wype³ni³a korpus 
filtra, a powietrze usz³o przez otwart¹ wylewkê kranu.
6. W przypadku wycieku miêdzy g³owic¹ i korpusem,  nale¿y natychmiast zamkn¹æ dop³yw wody do filtra 
i powtórzyæ czynnoœci, sprawdzaj¹c czy uszczelka nie jest uszkodzona oraz czy jest odpowiednio 
umiejscowiona.
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Elementy sk³adowe systemu

Rys. 1

Dobór wk³adów filtracyjnych uzale¿niony jest od jakoœci wody i wymagañ klienta.
Posiadamy w ci¹g³ej sprzeda¿y wszystkie niezbêdne wk³ady do oczyszczania najbardziej 
zanieczyszczonej wody. Wiêcej informacji na temat wk³adów przedstawia poni¿sza tabela.

*  W zale¿noœci od poziomu zu¿ycia wody i jej zanieczyszczenia

FCPS5
FCPS20
FCPS50

FCPS1

FCPP5M
FCPP20M
FCPP50M

FCCEL20M

FCCB

FCCER

FCCERCB

FCCBLX

FCCBKDF

FCCBHD

Opis Zastosowanie
Czas*
pracyWka d³ Sk³ad czynnika

filtrujacego

karbowana celuluza
powlekana poliestrem

piasek, mu³, rdza
o gruboœci ziaren 20
mikronów

5 cykli
p³ukania

3-6 m-cy.
12 000 l

3-6 m-cy
12 000 l

2-4 m-ce
bez p³ukania

2-4 m-ce
bez p³ukania

piasek, mu³, rdza o
gruboœci ziaren 5, 20
i 50 mikronów

piasek, rdza i inne
osady o gruboœci
ziaren 1,5, 20, 50 mik.

bakterie i cysty, 
piasek, rdza i inne osady
do rozmiarów 0,9 mikrona

bakterie i cysty, 
piasek, rdza i inne osady
do rozmiarów 0,4 mikrona
chlor, azotany

zanieczyszczenia
organiczne, chlor, azotany,
siarczany 

zanieczyszczenia
organiczne, chlor, metale
ciê¿kie

chlor, i jego pochodne,
pestycydy, o³ów

chlor, siarczany, o³ów
i inne metale ciê¿kie,
drobnoustroje

sznurek polipropylenowy

w³ókno polipropylenowe

glinka ceramiczna

glinka ceramiczna
wêgiel aktywny

wêgiel aktywowany
z ³upin orzecha kokosowego

wêgiel aktywowany
p³ukany kwasem

wêgiel aktywowany i specjalna
formu³a miedzi i cynku

spiekany wêgiel aktywowany
(10 mikronowy)

Ekonomiczny wk³ad wielokrotnego u¿ycia do oczyszczania wstêpnego,
mo¿na go regenerowaæ poprzez p³ukanie w bie¿¹cej wodzie

Uniwersalne wk³ady do oczyszczania wstêpnego

Wk³ad sedymentacyjny przêdziony

Wk³ad z glinki ceramicznej filtruje zaniczyszczenia
do rozmiarów 0,9 mikrona, blokuje 99,98% bakterii i cyst

Wk³ad z glinki ceramicznej z wêglem aktywnym filtruje zaniczyszczenia
do rozmiarów 0,4 mikrona, blokuje 99,98% bakterii i cyst, poprawia
smak i zapach wody

Ekologiczny wk³ad z wêglem aktywowanym z ³upin orzechów
kokosowych. Znaczna porowatoœæ wêgla aktywowanego sprawia,
i¿ jest to wk³ad wysoce ekonomiczny

Wk³ad z uszlachetnionym granulatem wêgla aktywowanego

Wk³ad z wêglem aktywowanym i czynnikiem KDF-55, w filtrowanej
wodzie zachodz¹ procesy: eloktrochemiczny i absorpcja

Wk³ad ze spiekanego  wêgla  aktywowanego z ³upin orzechów
kokosowych i wêgla aktywowanego

3-6 m-cy
8 000 l

3-6 m-cy
8 000 l

2-5 m-cy
4 000 l

3-6 m-cy
8 000 l

FCCST

FCCFE

FCSTO
3-6 m-cy
8 000 l

piasek, rdza, chlor i jego 
pochodne, poprawia smak 
i zapach wody

zmiêkcza wodê, usuwa
jony wapnia i magnezu na
korzyœæ jonów sodu (AGD)

¿elazo rozpuszczone,
rdza; ochrona urzadzeñ
AGD (pralka, zmywarka)

z³o¿e aktywne

z³o¿e jonowymienne

w³ókno polipropylenowe, wêgiel
aktywowany

Uniwersalny wk³ad, filtruje wodê w dwóch etapach zwanych fitracj¹
 wstepn¹ i filtracj¹ wtórn¹

Wk³ad od¿elaziaj¹cy ze z³o¿em aktywnym

Wk³ad zmiêkczaj¹cy ze z³o¿em jonowymiennym
2-4 m-ce
2 000 l

2-4 m-ce
2 000 l

B CA

FCPS20 FCPS5

IN
wejœcie

OUT
wyjœcie
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A. Aby zamontowaæ wylewkê (patrz rys. 5) nale¿y 
wywierciæ otwór o œrednicy 12 mm w blacie 
zlewozmywaka (w przypadku zlewów emaliowanych, 
producent zaleca wiercenie otworów w konstrukcji 
podtrzymujacej zlewozmywak). 
B. Na nagwintowany króciec wylewki nak³adamy  
nak³adkê 2, a nastêpnie gumow¹ uszczelkê 3.
C. Tak przygotowan¹ wylewkê wk³adamy w wywiercony 
wczeœniej otwór w zlewozmywaku. Od spodniej strony 
blatu nak³adamy na króciec kolejne podk³adki               
w kolejnoœci 4, 5, 6 i dokrêcamy nakrêtk¹ 7. 
D. Do tak przymocowanej wylewki nale¿y jeszcze 
zamontowaæ wê¿yk, który bêdzie doprowadza³ wodê.  
W tym celu zak³adamy na wê¿yk 11 metalow¹ nakrêtkê 
10 i plastykow¹ obejmê dociskow¹ 9 (zwê¿onym 
koñcem w stronê wylewki) oraz wciskamy do wewn¹trz 
wê¿yka wk³adkê 8. 
E. Ostatni¹ czynnoœci¹ jest wsuniêcie wê¿yka (do 
oporu) do wnêtrza króæca wylewki i dokrêcenie go 
(rêcznie!) nakrêtk¹, któr¹ na³o¿yliœmy na wê¿yk 
wczeœniej. Wylewkê pod³¹czamy do kolanka F-4, 
wkrêconego do gniazda OUT zestawu filtrów.
F. Do uruchomienia wylewki s³u¿y czarny spust (rys.6). 
Ma on trzy po³o¿enia: 1-sze (poziome) - zamkniêty 
dop³yw wody. 2-gie (dolne) - w momencie naciœniêcia 
spustu w dó³ woda p³ynie tak d³ugo, jak d³ugo go 
przyciskamy i 3 -cie (górne) - w po³o¿eniu tym spust 
rygluje siê w pozycji pionowej i woda p³ynie tak d³ugo, a¿ 
zostanie on przestawiony do pozycji poziomej.

System filtracyjny nale¿y tak montowaæ (rys. 2), ¿eby doprowadzenie wody do systemu by³o od 
strony  przezroczystego korpusu filtra (A) do gniazda IN” g³owicy, natomiast przefiltrowana 
woda pobierana  z gniazda OUT” ostatniej g³owicy bia³ego korpusu filtra (C) w zestawie.

Produkt jest objêty roczn¹ gwarancj¹.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ mechanicznych oraz powsta³ych w wyniku b³êdów ekspoatacyjnych 

O O(max ciœnienie pracy 6 bar, max temperatura pracy - 50 C, min temperatura pracy - 3 C)
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kierunek przep³ywu wodyRys. 2

A B C

WIDOK SYSTEMU FP3K Z GÓRY

1. Po rozpakowaniu pude³ka, nale¿y upewniæ siê, 
czy znajdowa³y siê w nim wszystkie komponenty 
potrzebne do instalacji systemu.

2. Filtr instalujemy w szafce pod zlewozmywakiem 
w kuchni.

3. Po zlokalizowaniu rury doprowadzaj¹cej ZIMN¥ wodê, nale¿y zamkn¹æ dop³yw wody na 
rurze, na której bêdzie montowana z³¹czka FX-BP z zaworem (D - rys.1, rys.3). Nastêpnie 
nale¿y rozkrêciæ ³¹cza dop³ywowe do baterii i zamontowaæ ³¹czkê, jak pokazano na rys. 3. Aby 
zamocowaæ to pod³¹czenie do systemu filtrów nale¿y w kolanko F-1 (gniazdo IN) wcisn¹æ do 
oporu wê¿yk z wk³adk¹ F-3 i nakrêciæ na nie nakrêtkê F-2.

UWAGA: W celu uszczelnienia po³¹czeñ gwintowanych nale¿y zawsze w trakcie 
monta¿u stosowaæ taœmê teflonow¹. Nie dotyczy gwintów pod plastikowe nakrêtki.

4. Dla u³atwienia monta¿u przy³¹cza do wody      
w ciasnych miejscach, z³¹czka FX-BP sk³ada 
siê z dwóch elementów (rys.4). W momencie 
instalacji do ³¹cza dop³ywowego do baterii 
nale¿y wkrêciæ tylko czêœæ A1, uszczelniaj¹c 
gwint taœm¹ teflonow¹. Nastêpnie po 
dogodnym ustawieniu pozycji otworu A2 
wkrêcamy zawór A3, upewniaj¹c siê, czy na 
gwint nawiniêta jest taœma teflonowa oraz, ¿e 
zawór mo¿na swobodnie otworzyæ i zamkn¹æ.

Rys. 4

Pod³¹czenie wody

Zamocowanie wylewki FXFCH

Rys. 5

BLAT ZLEWU

Do kolanka
(F-4 rys.3)

Rys. 6

Wk³ady filtracyjne

Zestaw FP3K wyposa¿ony jest standardowo w trzy wk³ady, które 
nale¿y w³o¿yæ do korpusów w odpowiedniej kolejnoœci, zaczynaj¹c 
od przezroczystego korpusu A - rys.1. (1) polipropylenowy wk³ad 
FCPS20 wstêpnego oczyszczania do 20 mikronów, (2) polipro-
pylenowy wk³ad FCPS5 usuwaj¹cy zanieczyszczenia do 
5 mikronów oraz (3) wk³ad z wêglem aktywowanym z ³upin 
orzechów kokosowych FCCBLX usuwaj¹cy chlor, jego pochodne, 
zwi¹zki organiczne i toksyny.

Wk³ady nale¿y instalowaæ zgodnie z zaleceniami znajduj¹cymi siê na
odwrocie - Istrukcja Wymiany Wk³adów.

W naszej ofercie znajduje siê ca³a gama wk³adów filtracyjnych (patrz na odwrocie), które mo¿na 
instalowaæ w dowolnej konfiguracji, w zale¿nosci od potrzeb i stopnia zanieczyszczenia wody, 
pamiêtaj¹c jednak, ¿e zawsze nale¿y umieœciæ wk³ad wstêpnego oczyszczania jako pierwszy, 
na którym bêd¹  zbiera³y siê zanieczyszczenia mechaniczne.

Rys. 3
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