BERKEY® INLINE SPRCHOVÝ FILTR
s vyměnitelnou filtrační vložkou Berkey®
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Výkon a životnost filtru
Berkey® Inline Sprchový filtr se snadno vyměnitelnou vložkou snižuje až 98% obsahu škodlivého chlóru ve vodě, který
neblaze působí na citlivou pokožku a křehké vlasy. Filtr navíc snižuje obsah těžkých kovů a řas. Zabraňuje usazování
vodního kamene a dalších nežádoucích usazenin, které se mohou vyskytovat ve vaší vodě. Zabraňuje také množení bakterií.
Zlepšuje tak i samotnou kvalitu vody a vodní páry. Snadno vyměnitelnou filtrační vložku Berkey® lze jednoduchým pohybem
ruky vyměnit během pár okamžiků, a při běžném provozu přefiltruje až 110 kubíků vody.

Upozornění

Specifikace

• Celková životnost vložky sprchového filtru závisí na
kvalitě protékající vody.
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•
•
•
•
•
•
•

• Filtrovací vložku sprchového filtru nedoporučujeme za
účelem úpravy pitné vody.
• U sprchového filtru se nedoporučuje používat STOP
ventil.
• Nepoužívejte, pokud tlak v potrubí přesáhne 6,9 barů.
• Nepřekračujte teplotu vody 48,9 °C.
• Neinstalujte ve sprchách vystavených přímému
slunečnímu záření.
• Chraňte před mrazem.

Vhodný na ½" vodovodní instalace
Průtok: 9,5 litrů / 1 minuta
Životnost filtrační vložky: 113 400 litrů / 1 rok
Celkové rozměry: V: 128,25 mm x Š: 86,75 mm x H: 129 mm
Rozměry krytu filtru: H: 98 mm x průměr: 89,50 mm
Rozměry vložky: H: 105,8 mm x průměr: 56,5 mm
Provozní tlak: 20–100 psi (1.4–6.9 bar)
Rozsah provozní teploty: 40° - 120 °F (4° - 48.9 °C)
Optimální rozmezí pH: 6,5 – 8,5
Povrchová úprava: chrom
Neobsahuje BPA
Záruka: 2 roky

POKYNY K VÝMĚNĚ FILTRAČNÍ VLOŽKY BERKEY®

1.
2.
3.
4.

Ručně odšroubujte kryt ze sprchového filtru.
Vyjměte starou filtrační vložku a vložte novou.
Našroubujte zpět kryt na sprchový filtr (příliš neutahujte).
Propláchněte vložku sprchového filtru pro odstranění zbytků volného aktivního uhlí (cca 3-5 minut).

POKYNY K INSTALACI
SPRCHOVÉHO FILTRU
DÍLY

A

A) Sprchový filtr
Berkey® Inline

B

C

B) Instalatérská páska
(není součástí balení)

1. Odstraňte stávající

sprchovou hlavici, případně
zbytky instalatérské pásky.

2. Obalte konec potrubí

instalatérskou páskou (B)
ve směru hodinových
ručiček asi 3krát dokola.

3. Připojte sprchový filtr

Berkey® Inline (A),
zkontrolujte, že černá podložka
zůstala na svém místě (C).

B
C) Černá podložka

D
D) Matice

4. Ručně otočte matici ve

směru hodinových ručiček
jak nejvíce lze (D).

5. Obalte na třikrát

6. Připojte vaši sprchovou

8. Pusťte vodu a zkontrolujte,

9. Pokud filtr dobře netěsní,

instalatérskou páskou (B).

hlavici, ujistěte se, že nechybí
podložka (není součástí balení
sprchového filtru).

E) Výměnná filtrační jednotka
(již nainstalována ve filtru)

D
7. Ručně otočte matici ve

směru hodinový ručiček jak
nejvíce lze (D).

zda vše správně těsní.

použijte k dotažení matice kleště
nebo klíč. Raději utahujte na
několikrát ať nepřetáhnete!

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM !!!
Před prvním použitím propláchněte vložku sprchového filtru pro odstranění zbytků volného aktivního uhlí,
abyste zabránili nechtěnému znečištění. Po instalaci sprchového filtru namiřte sprchovou hlavici na
neporézní stěnu. Pusťte vodu a ponechejte ji téci, dokud nebude zcela čistá (cca 3-5 minut).

