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:VWċS
S\VWHP\RGZUyFRQHMRVPR]\VĆZFKZLOLREHFQHMQDMOHSV]\PVSRVREHPQDX]\VNDQLHZRG\
Systemy odwróconej osmozy są najlepszym sposobem na uzyskanie wody pitnej, biorąc pod
SLWQHMELRUĆFSRGXZDJċNRV]W\]DNXSXLHNVSORDWDFML2F]\ZLğFLHLVWQLHMĆLQQHPHWRG\
uwagę koszty zakupu i eksploatacji. Oczywiście istnieją inne metody uzdatniania wody
X]GDWQLDQLDZRG\GDMĆFH]EOLīRQ\OXEQDZHWOHSV]\HIHNWNRĕFRZ\MHGQDNQLHUHDOQHMHVWLFK
dające zbliżony, lub nawet lepszy efekt końcowy, jednak nierealne jest ich stosowanie w
VWRVRZDQLHZZDUXQNDFKGRPRZ\FK]UDFMLJDEDU\WyZLFHQXU]ĆG]Hĕ
DUDF]HM]HVWDZyZ
warunkach domowych z racji gabarytów i cen urządzeń.
XU]ĆG]Hĕ
S\VWHP\RGZUyFRQHMRVPR]\UHGXNXMĆ]GHF\GRZDQĆZLċNV]Rğý]DQLHF]\V]F]Hĕ
Systemy odwróconej osmozy redukują zdecydowaną większość zanieczyszceń znajdujacych
]QDMGXMĆF\FKVLċZZRGDFKJUXQWRZ\FKLW\FKGRVWDUF]DQ\FKSU]H]]DNâDG\ZRGRFLĆJRZH
się w wodach gruntowych i tych dostarczanych przez zakłady wodociągowe.

6âRZQLNSRMċý]ZLĆ]DQ\FK]V\VWHPDPLRGZUyFRQHMRVPR]\
ŃRestryktRU RJUDQLF]QLNğFLHNX ²HOHPHQWRGSRZLHG]LDOQ\]DZâDğFLZHSURSRUFMHSURGXNFML
ZRG\F]\VWHMZVWRVXQNXGRRGU]XFDQHMSU]H]PHPEUDQċZRG\]DQLHF]\V]F]RQHM
Ń2GSâ\ZGRNDQDOL]DFML²REHMPDQDUXUċNDQDOL]DF\MQĆGRNWyUHMSRGâĆF]DVLċZċī\N
HODVW\F]Q\]UHVWU\NWRUDPRGâĆF]HQLHWDNLHSR]ZDODQDNRPIRUWRZHXī\WNRZDQLHV\VWHPX²
]DQLHF]\V]F]RQDZRGDDXWRPDW\F]QLHRGU]XFDQDMHVWGRNDQDOL]DFML
ŃWċī\NHODVWyczny²Zċī\NZ\NRQDQ\]/'3( SROLHW\OHQXPDâHMJċVWRğFL Wċī\N
ğUHGQLFċPPGRVWRVRZDQĆGRW\SRZ\FK]âĆF]HN V]\ENR]âĆF]HN
Ń=âĆF]NL V]\EkR]âĆF]NL ²HOHPHQW\SRâĆF]Hĕ NRODQNDSURVWNLWUyMQLNLLLQQH ]W\SRZĆ
ğUHGQLFĆRWZRUyZPP=âĆF]NLXī\ZDQHGRVNUċFDQLDV\VWHPyZR2]HOHPHQWyZWDNLFK
Ń
²REXGRZ\ZNWyU\FKXPLHV]F]DVLċ
ZNâDG\ZVWċSQHJRRF]\V]F]DQLDZRG\
ŃPr]\âĆF]HZody²WXOHMND]WU]HPDJZLQWDPL]HZQċWU]Q\PLZHZQċWU]Q\PGREUDQ\PLGR
QDF]DVZ\PLDQ\ZNâDGyZ

=DZDUWRğýRSDNRZDQLDW\SRZHJRNRPSOHWQHJRV\VWHPXRO
OLQLRZ\FK]DPRQWRZDQ\FKQDSâ\WFHPRQWDīRZHM:NâDG\ZVWċSQHXPLHV]F]RQHVĆZ
REXGRZDFK
=ELRUQLNFLğQLHQLRZ\
=DZyUGR]ELRUQLNDFLğQLHQLRZHJR
4. Wċī\NHODVW\F]Q\
0HPEUDQDRVPRW\F]QDZV]F]HOQ\PZRUHF]NX
3U]\âĆF]HZRG\ µµOXEµ
=DZyUGRSU]\âĆF]DZRG\
2EHMPDRGSâ\ZXGRNDQDOL]DFML
XPRīOLZLDMĆSRELHUDQLHZRG\
.OXF]GRRGNUċFDQLDREXGyZNRUSXVyZZVWċSQHJRX]GDWQLDQLD
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4. MONTAĪSYSTEM8RO
3U]\GDWQHQDU]ċG]LD
Ń:LHUWDUND
Ń:LHUWâR¡GRPHWDOXGUHZQDOXENDPLHQLD Z]DOHīQRğFLRGPLHMVFDPRQWDīXZ\OHZNL
Ń:LHUWâR¡GRPHWDOX
Ń.OXF]HSâDVNLHOXERF]NRZH GODSU]\âĆF]DZRG\µ  GODSU]\âĆF]DZRG\
µ  GODSU]\âĆF]DZRG\µ 
ŃĞUHGQLHMZLHONRğFLğUXERNUċWSâDVNLOXENU]\īDNRZ\
Ń
ŃKRPELQHUNLīDENDOXELQQHQDU]ċG]LHR]EOLīRQHMIXQNFMRQDOQRğFL
Ń'UREQ\RNUĆJâ\OXESyâRNUĆJâ\SLOQLN
Ń

PORADA
PORADA
Przed przystąpieniem do montażu systemu RO, zalecamy włożenie wkładu węglowego (bloku
Pr]HGSr]\VWĆSLHQLHPGRPRQWDīXV\VtHPXRO]DOHFDP\ZâRīHQLHZNâDGXZċJORZHJR
węglowego) do pojemnika
z czystą, zimną wodą, tak aby wkład był całkowicie zanurzony. Pozwoli
EORNXZċJORZHJR
GRSRMHPQLND]F]\VWĆ]LPQĆZRGĆWDNDE\ZNâDGE\âFDâNRZLFLH
to na wcześniejsze aktywowanie jego złoża, a tym samym na szybsze uruchomienie systemu RO.
]DQXr]RQyPR]ZROLtRQDZF]HğQLHMV]HDNtyZRZDQLHMHJR]âRīDDNW\ZQHJRDW\PVDP\P
QDV]\EV]HXUXFKRPLHQLHV\VtHPXRO.
Wkład węglowy z reguły znajduje się w środkowym korpusie prefiltracji. Aby go odkręcić, należy
posłużyć się kluczem do korpusów.

$E\JRRGNrċFLýSrRV]ċVLċSRVâXīyýNOXF]HPGRNRUSXVyZ.

Wszystkie wkłady zabezpieczone folią należy rozpakować bezpośrednio przed montażem.
:V]\VWNLHZNâDG\]DEH]SLHF]RQHIROLĆrR]SDNRZXMHP\Sr]HGEH]SRğrHGQLPPRQWDīHP

0RQWDīZ\OHZNL NUDQLND

A

1DMSLHUZQDOHī\Z\ZLHUFLýGZDRWZRU\ZEODFLH
RğUHGQLF\PPRR]VWDZPLċG]\RVLDPLRE\GZX
RWZRUyZWRRNPP
1DNUyFLHFZ\OHZNLAQDâyīRF\QNRZDQĆQDNâDGNċB
ZF]HğQLHM]GHMPLMIROLċ]QDNâDGNL LXV]F]HONċC.
:\OHZNċXPLHğýZZ\ZLHUFRQ\FKRWZRUDFKLRGVSRGX
EODWXZâyīSRGNâDGNċDDQDVWċSQLHSU]\NUċýQDNUċWNĆE.
3U]HâyīQDNUċWNHHSU]H]Zċī\NLEHF]XâNċG]DğGR
ğURGNDZâyīZNâDGNċF.
1DNRQLHFZHWNQLMGRRSRUXZċī\NLGRNUyýFyZZ\OHZNL
LGRNUċýQDNUċWNċH.
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0RQWDīRGSâ\ZXNDQDOL]DFML
1.

2.

3.
3b
3a
4.

5.

1.
EUXGQĆZRGċ]NRPyU]OHZR]P\ZDNDGR
NDQDOL]DFML2GFLQHNPXVLPLHýPLQLPXPFP
2.:Z\EUDQ\PPLHMVFXSURV]ċZ\ZLHUFLý
RWZyU¡
3a. =H]QDMGXMĆFHMVLċZNRPSOHFLHXV]F]HONL
SLDQNRZHMXVXĕğURGNRZ\IUDJPHQWRUD]
SDSLHURZĆRFKURQċNOHMX
3b. 1DVWċSQLHQDNOHMXV]F]HONċQDZHZQċWU]QHM
SRZLHU]FKQLREHMP\RGSâ\ZXZWHQVSRVyEDE\
RWZyUZXV]F]HOFHSRNU\ZDâVLċ]RWZRUHPZ
REHMPLH
4. =DPRFXMREHMPċQDUXU]HRGSâ\ZXGR
NDQDOL]DFML=ZUyýXZDJċQDWRDE\RWZyU
Z]âĆF]FHREHMP\SRNU\ZDâVLċ]ZF]HğQLHM
Z\ZLHUFRQ\PRWZRUHPZUXU]HNDQDOL]DF\MQHM
5. 'RNUċýğUXE\]VLâĆNWyUD]DSHZQLSHZQH
SU]\OHJDQLHXV]F]HONLSLDQNRZHMGRUXU\
NDQDOL]DF\MQHM

PORADA
PORADA
Zalecamy wykonanie otworu za syIRQHPFR]DSHZQLEH]JâRğQĆSUDFċ

Zalecamy wykonanie otworu za syfonem, co zapewni bezgłośną pracę filtra.
W przypadku gdy takiej możliwości nie ma, można odpływ zamontować
zamontRZDýSrzed syfonem, jednak podczas uzdatniania wody, z odprzed syfonem, jednak podczas uzdatniania wody, z odpływu do kanalizacji
Sâ\ZXGRNDQDOL]DFMLPRJĆZyGRE\ZDýVLċRGJâRV\EXOJRF]ĆFHMwody.
przepływu
mogą
wydobywać się odgłosy przepływu wody.

0RQWDī]DZRUXQD]ELRUQLNXFLğQLHQLRZ\P
1.

2.

1,2. 8V]F]HOQLMJZLQWRZDQHSU]\âĆF]H]ELRUQLND
3,4.1DNUċý]DZyU

3.

4

4.
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0RQWDīSU]\âĆF]DZRG\L]DZRUX
1.

2.

1. 2GNUċýZċī\NHODVW\F]Q\LZ\WU]\MGRVXFKDJZLQW
ZHZQċWU]Q\QDNUċWNLZċī\NDRUD]]HZQċWU]Q\]
NRĕFyZNLUXU\
2.
TDğPċSRZLQQRVLċQDZLMDýQDJZLQW]JRGQLH]
NLHUXQNLHPUXFKXZVND]yZHN]HJDUD ZSUDZR 
1DVWHSQLHZNUċýSU]\âĆF]HZRG\PLċG]\NRĕFyZNċ
UXU\ZRGQHMDZċī\N
3. *ZLQWRZDQĆNRĕFyZNċ]DZRUXRZLĕWDğPĆ

4.

3.

UWAGA!
Przed rR]SRF]ċFLHPPRQWDīXSr]\âĆF]Dwody,
]DNrċýJâyZQ\]DwyUwRG\OXE]DwyUQDUXrze
doprRZDG]DMĆFHM]LPQĆwRGċGREDWHULL
zlewR]P\ZDNowHM

4. :NUċý]DZyURGFLQDMĆF\ZRWZyUSU]\âĆF]DZRG\
GRPRPHQWXRSRUX

,QVWDODFMDZċī\NDGR]DZRUX
1. 2GNUċýQDNUċWNċRG]DZRUXLSU]HâyīMĆSU]H]Zċī\N
2. WFLğQLMZċī\NGRRSRUXZ]DZyULGRNUċýQDNUċWNċ
3.

:ĊĪ<.

GRNRODQNDSU]\ZHMğFLXGRSLHUZV]HJRNRUSXVXZV\VWHPLH

,QVWDODFMDPHPEUDQ\
1. :\SDNXMPHPEUDQċ]IROLLRFKURQQHMWDNDE\QLHPLDâDNRQWDNWX]LQQ\PLSU]HGPLRWDPL
2.2GHSQLMZċī\NHODVW\F]Q\RGQDNUċWNLREXGRZ\PHPEUDQ\
3.2GHSQLMREXGRZċPHPEUDQ\RGZV]HONLFKXFKZ\WyZWDNDE\PLHýGRQLHMOHSV]\GRVWċS
4.2GNUċýQDNUċWNċREXGRZ\LQDVPDUXMGHOLNDWQLHXV]F]HONLPHPEUDQ\ZD]HOLQĆWHFKQLF]QĆ
5.=DLQVWDOXMPHPEUDQċZMHMREXGRZLH PHPEUDQċQDOHī\ZFLVQĆýGRRSRUX WDNDE\JXPRZ\
NRâQLHU]E\âXVWDZLRQ\ZVWURQċQDNUċWNLREXGRZ\
6.=DNUċýQDNUċWNċGâRĕPLOXENOXF]HPGRREXGRZ\PHPEUDQ\LZ\NRQDMRGZURWQHF]\QQRğFLGR
SNWL

2.

3.

5.

4.

3.
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8UXFKRPLHQLHV\VWHPX

PUSH

4.2
PUSH

PUSH

/0,1
/*AC

4.4

4.8
NDQDOL]DFMD

1. =DNUċý]DZyUQD]ELRUQLNX
2.=DNUċý]DZyUSU]\âĆF]DZRG\
3. 2GNUċýRE\GZDNXUNLZ\OHZNLR2
4. PRZROLRGNUċýJâyZQ\]DZyUZRG\
5.PRZROLRGNUċý]DZRUHNSU]\âĆF]D
ZRG\6SUDZGĩF]\QLJG]LHQLH
SRZVWDâDQLHV]F]HOQRğýPRSHZQHM
FKZLOLZRGD]DF]QLHSRZROLFLHNQĆý]
NUDQX
6.=DNUċýNXUNLZ\OHZNLLRGNUċý
]DZRUHNQD]ELRUQLNXRGF]HNDMPLQ
LRGNUċýNXUNLZ\OHZNL
7.6SUDZGĩF]\ZRGDZ\Sâ\ZDSU]H]
m. Jeśli
Z\OHZNċSRGZLċNV]\PFLğQLHQLH-HğOL
WDN]DNUċýNXUNLLSR]ZyOQDSHâQLýVLċ
]ELRUQLNRZLGRSHâQD
8.PRQRZQLHRGNUċýNXUNLDE\
RSUyīQLý]ELRUQLN=DOHFDP\
QDSHâQLHQLH]ELRUQLNDSRQRZQLH

6FKHPDWEXGRZ\V\VWHPXLSRGâĆF]Hĕ

4.5

4.3
36

BL

36

1.
]PQLHMV]\ýFLğQLHQLHZV\VWHPLH
2.
3.1RZ\ZNâDGSRZLQLHQE\ýXPLHV]F]RQ\QDWU]SLHQLXZHZQċWU]XNORV]D
4.PRRGSRZLHGQLPXPLHV]F]HQLXZNâDGXSU]\NUċýNORV]GRJâRZLF\8V]F]HONDPXVLE\ý
QDVPDURZDQDROHMNLHPOXESDVWĆVLOLNRQRZĆLXPLHV]F]RQDZZ\]âRELRQ\PNRU\WNXNORV]D
'RSU]\NUċFHQLDNORV]DQDMOHSLHMXī\ýVSHFMDOQHJRNOXF]DGRNRUSXVyZ5O
5. PRZ\PLDQLHZV]\VWNLFKZNâDGyZPR]QDMXīQDSHâQLýV\VWHPZRGĆ=DZyURGFLQDMĆF\GRSâ\Z
ZRG\QDOH]\RGNUċFDýVWRSQLRZRSU]\RWZDUWHMZ\OHZFH

:\PRJLSUDZLGâRZHMHNVSORDWDFML
Temperatura wody
2 - 30 st.C
Odczyn pH wody
2 - 11
&LğQLHQLHwody
2,8 - 6 bar
Maksymalne zasolenie wody
2000 ppm (mg/l)
Maksymalna twarGRğýRJyOQDSSP
Maksymalna zasadowRğýPval/l
Maksymalna zawartRğýīHOD]DLPDQJDQXSSP
Maksymalny indeks SDI
SDI 5
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WARUNKI GWARANCJI
Samodzielne, właściwe uruchomienie systemu uzdatniania wody nie wpływa na utratę
gwarancji na urządzenie. Jednak w celu zmniejszenia ryzyka wadliwego rozruchu, który
może być podstawą nieuznania reklamacji, rekomendujemy pierwszy rozruch urządzenia
z autoryzowanym serwisantem.
1. Dostawca udziela gwarancji na sprawne działanie dostarczonych urządzeń, przy użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem
i wskazówkami zawartymi w niniejszej dokumentacji.
2. Poszczególne elementy urządzenia, od daty sprzedaży objęte są gwarancją:
ʁ na okres 1 roku - obudowa urządzenia, zbiornik ciśnieniowy, wylewka, membrana osmotyczna.
3. Warunkiem udzielenia gwarancji jest wykonanie montażu hydraulicznego oraz rozruchu urządzenia zgodnie z wytycznymi
zawartymi w niniejszej dokumentacji.
4. Obowiązkiem Użytkownika jest wymiana 3 wkładów podstawowych po 6 miesiącach od daty pierwszego
uruchomienia urządzenia. Wymianę można wykonać samodzielnie, ale zaleca się wykonanie przeglądu
przez autoryzowanego serwisanta. Po 12 miesiącach od daty pierwszego uruchomienia należy wykonać
pełny, obowiązkowy przegląd urządzenia wraz z wymianą wszystkich wkładów filtracyjnych. Na koszt
przeglądu składają się koszty robocizny, koszty delegowania pracownika i jego dojazdu oraz koszt materiałów
eksploatacyjnych.
5. Dostawca ma obowiązek dokonać odpłatnie tych przeglądów, po zawiadomieniu go przez Użytkownika o zbliżającym się
terminie. Zawiadomienie powinno zostać dokonane na piśmie (email: reklamacje@klarwod.pl) lub pocztą na adres
firmy, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu kolejnego przeglądu.
PO WYKONANIU ROCZNEGO PRZEGLĄDU PRZEZ AUTORYZOWANEGO SERWISANTA GWARANCJA
JEST PRZEDŁUŻANA NA KOLEJNE 12 MIESIĘCY.
6. Dostawca ma obowiązek usunąć wszelkie usterki i nieprawidłowości w działaniu urządzeń, a będące objęte gwarancją w
ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia.
7. Warunkiem gwarancji jest prowadzenie księgi eksploatacji, wg wzoru zawartego w dostarczonej dokumentacji, jak również
regularne sprawdzanie jakości wody.
8. Gwarancja nie obejmuje:
8.1. usług przeglądowych,
8.2. materiałów eksploatacyjnych zużywających się w czasie normalnej eksploatacji, takich jak wkłady filtracyjne,
membrana osmotyczna,
8.3. uszkodzeń powstałych na skutek: kradzieży, pożaru, działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych,
8.4. używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, montażu części i podzespołów dodatkowych bez zgody
Dostawcy,
8.5. uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji,
8.6. uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego przechowywania urządzenia i materiałów eksploatacyjnych,
8.7. konsekwencji wynikających z awarii urządzenia,
8.8. połączeń hydraulicznych wykonanych przez użytkownika.
9. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
9.1. nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej dokumentacji
9.2. wykonania montażu i rozruchu urządzenia niezgodnie z wytycznymi,
9.3. niewykonania przeglądów w terminie,
9.4. wykonania przez Nabywcę lub osoby trzecie samodzielnych napraw, przeróbek i modyfikacji niezgodnych
z warunkami gwarancji Dostawcy.
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KARTA GWARANCYJNA
Karta gwarancyjna nr:
Dostawca:
8ů\WNRZQLN

1LQLHMV]DNDUWDJZDUDQF\MQDREHMPXMHQDVWęSXMċFHXU]ċG]HQLH
0RGHO
1UVHU\MQ\
'DWDVSU]HGDů\
Data:

3RGSLVLSLHF]ęþ

3U]HJOċG\RNUHVRZH
Nr

Data:

3RGSLVLSLHF]ęþ

1

2

3

4

5

www.klarwod.pl

18

