
1. Глава с перфорирана решетка, неръжд. стомана

2. Центриращо у-во 3-прътово неръжд. стом.

Филтри за обработка на вода

Филтри за обработка на вода

NW25TE (-CTN) + NW32TE + DUO (-CTN) + TIO + NW50TE + NW500TE

Инструкции за монтаж и поддръжка

1.Описание на филтърната тръбичка
3. Дифузорна тръбичка + филтър

2. Работа с и пълнене на резервоара
Техническите инструкции за NW 18- 25 - 32 са подходящи и за тези модели.

 За модели NW 25 TE, DUO и NW 32 TE

a) Свалете резервоара на филтъра
b) Свалете главата с перфорирана решетка от неръждаема стомана (детайл 1) от

дифузорната тръбичка.
c) Поставете тръбичката с филтъра на дъното на резервоара, като наместите края на

филтъра в отвора за източване (в дъното на резервоара).
d) Приплъзнете 3- прътовото центриращо устройство, неръждаема стомана, надолу, докато

тръбичката не може да се придвижва повече и застане точно в центъра.
e) Налейте материалите (активен въглен, полифосфати и др..) в резервоара, като

внимавате да не попаднат в отвора на тръбичката. Максималното ниво на
материалите за обработка е 2 cm от горния ръб на резервоара.

f) Внимавайте резбата и мястото на съединението да останат чисти.
g) Подменете главата с перфорирана решетка от неръждаема стомана (детайл 1) в
дифузорната тръбичка.
h) Навийте ръчно резервоара в главата. Винтовият ключ е за демонтаж.

N.B.: Детайл 1 може да остане във филтърната глава при демонтажа. Не е необходимо да
се сваля. Спазвайте горните операции без 2-ра и 7-ма.

• За амодели NW25TE-CTN, DUO-CTN и TIO

Вашият филтър е снабден с патрон (CTN), който се допълва с активен въглен (или други
препарати за обработка). Този CTN патрон е еднакъв за всички модели. Той има вместимост
0.57 л. Долната част на патрона има отвори 0.6 mm; горният филтър има отвори 0.3 mm.



a) Свалете резервоара на филтъра.
b) Изтеглете CTN патрона като издърпвате надолу (не въртете [без завинтване или

развинтване] за изтегляне на патрона).
c) Развийте черния връх на патрона.
d) Допълнете резервоара с активен въглен (или друг препарат) до показаното

максимално /"max"/ ниво. Опаковката CINTROPUR съдържа активен въглен,
достатъчен за 6 пълнения.

e) Завийте обратно капачката на резервоара.
f) Поставете напълнения патрон в главата на филтъра. Както в b), сменете

патрона чрез вертикално натискане без въртене [завинтване или развинтване].
g) Навийте ръчно резервоара в главата. Винтовият ключ е за демонтаж.

За модел TIO, патронът с активен въглен е свързан към конзолата на филтъра. Свалете
опората с филтъра, за да го подмените. Черният цилиндричен адаптер може да остане свързан
към дъното на патрона.


